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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhoras e senhores, há número regimental para 
abertura dos trabalhos.  
 Declaro iniciada a 7º Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 12, de 2012. 
 Em virtude da inexistência de quorum para deliberação na representação do Senado Federal, 
suspenderei a presente reunião. Antes, convoco a continuação desta reunião ordinária para amanhã, às 14h. 
Comunico aos senhores e às senhoras que amanhã nós vamos incluir na Ordem do Dia, para deliberação, o 
relatório da MP 566, da MP 569 e, possivelmente, também, o relatório preliminar da LDO. 
 Portanto, amanhã nós teremos reunião às 14h, teremos reunião às 18h, teremos reunião à noite. 
Teremos tantas reuniões quantas forem necessárias durante o dia e à noite, amanhã, para deliberarmos sobre a 
MP 566, a MP 569 e, em princípio, também sobre o relatório preliminar da LDO. 
 Vamos suspender esta reunião. Antes cancelo a reunião das 18h e comunico que, dentro de 5 minutos, 
estará aqui o Sr. Arno Augustin, Secretário do Tesouro Nacional, para nossa audiência pública. 
 A reunião está suspensa. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores e senhoras, declaro reiniciada a 7ª reunião 
ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das 
matérias constantes da Pauta nº 12, de 2012. 
 Há quorum para deliberação nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
 Antes de dar início propriamente às matérias da pauta, comunico a V.Exas. que, através do Ofício nº 
219, de 23 de maio de 2012, esta Presidência solicitou à Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira 
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. 
 O instituto do precatório, espécie do gênero execução de sentenças judiciais, consiste na ordem judicial 
de pagamento para que a Fazenda Pública quite seus débitos reconhecidos em sentenças judiciais transitadas 
em julgado, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 
 O Estudo Técnico nº 5, de 2012, encaminhado pela Consultoria de Fiscalização Financeira, informa que 
a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, dispõe em seu art. 31 o seguinte: 

  Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de 
forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e 
imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. 

 Por isso, por decisão desta Presidência, estará disponível na página da Comissão, na Internet, a partir 
de hoje as informações sobre precatórios constantes da Lei Orçamentária de 2012, com cinco itens relevantes: o 
órgão do Poder Judiciário cadastrador do precatório; o órgão integrante da União efetivamente devedor; o 
número sequencial do precatório inscrito; o seu respectivo valor; bem como a natureza da demanda. 
 Eu entendo, senhores e senhoras, que esta medida é muito importante para esta Comissão e para esta 
Casa. Este ano, Senador Paulo Paim, o Orçamento da União prevê o pagamento de cerca de 75 mil precatórios, 
de valores que chegam a algo em torno de 14 bilhões de reais.  
 Desde o momento em que nós começamos a divulgar a intenção de tornar pública essa informação, 
muitas pessoas têm procurado esta Comissão e a nossa Casa relatando situações as mais distintas. Todas elas 
revelam casos em que, pelo fato de o cidadão não saber quando receberia o seu precatório, pessoas que tinham 
essa informação, de alguma forma ou de outra, obtiveram vantagem frente a esse direito líquido e certo do 
cidadão. 
 Agora, em agosto, nós receberemos o Projeto de Lei Orçamentária de 2013. E nesse momento, 
Deputado Duarte Nogueira, já receberemos a lista dos precatórios que serão pagos no ano que vem. Imagine 
V.Exa. a importância de a pessoa poder saber com 1 ano de antecedência que o seu precatório está inscrito no 
orçamento do ano que vem e que ela receberá esse precatório! 
 Portanto, eu agradeço à nossa Consultoria, à equipe técnica da Comissão, pelo estudo realizado. E a 
partir deste momento, então, estaremos disponibilizando na nossa página 75 mil precatórios que serão pagos 
este ano. 
 Vamos também, num segundo momento, discutir com V.Exas. algumas sugestões, Senador Valadares, 
que, do nosso ponto de vista, incorporadas à LDO, poderão ampliar ainda mais esse mecanismo de defesa do 
cidadão, estabelecendo alguns instrumentos para que o Poder Judiciário informe às pessoas, de maneira 
adequada, todos os aspectos relativos à tramitação dos seus processos. Isso vai, na nossa opinião, servir, 
inclusive, de referência para que Estados e Municípios também revejam alguns dos seus procedimentos e 
tenham mecanismos mais transparentes de proteção do interesse do cidadão brasileiro. 
 Por isso, comunico a V.Exas. que a partir de hoje a página da Comissão está incorporando esta 
informação: 75 mil precatórios que, somados, giram em torno de 14 bilhões de reais. Este serviço, no meu ponto 
de vista, amplia a transparência e a responsabilidade desta Comissão com a sociedade brasileira. 
 Senhores e senhoras, passarei a dar encaminhamento à apreciação das atas das reuniões anteriores. 
 Proponho a dispensa da leitura das atas por terem sido distribuídas anteriormente. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, solicito a leitura da ata. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O Deputado Duarte Nogueira solicita que a ata seja 
lida. 
 Convido o Deputado Duarte Nogueira para que possa, junto à Mesa, proceder à leitura da ata. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, solicito à Mesa que peça à assessoria que distribua 
a ata para que nós possamos acompanhar a leitura. Não foram distribuídas ainda nem a pauta da reunião nem a 
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ata a ser lida pelo Deputado Duarte Nogueira. Então, peço que o Deputado aguarde um pouco até que esses 
dois documentos sejam distribuídos a todo o Plenário. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeitamente. Serão distribuídos. 
 Os precatórios poderão ser acessados na página da Câmara: www.camara.gov.br/cmo. Haverá um link 
direto para o acesso às informações sobre os precatórios. 
 O SR. DEPUTADO SÉRGIO SOUZA - Sr. Presidente, pela ordem. 
 Eu acho que o Deputado Duarte poderia começar a ler a ata, porque assim todos vão poder ouvir o 
inteiro teor da ata e ganharemos tempo enquanto a assessoria providencia a cópia da ata e a distribuição da 
pauta. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A ata já está sendo distribuída. O Deputado Duarte 
Nogueira já está em condições de iniciar a leitura da ata. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, agradeço, 
inicialmente, a deferência do Presidente Paulo Pimenta em me convidar para a leitura da ata, que faço em 
seguida. 

 “Ata da Terceira Reunião Ordinária da 2ª Sessão Legislativa 
Ordinária, da 54ª Legislatura, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, realizada nos dias 24 e 25 de abril de 2012. 

Aos vinte e quatro e aos vinte e cinco dias do mês de abril 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 a matéria constante da Pauta nº 6. 
Nesse período, foi registrado o comparecimento dos membros: Deputados 
titulares Arnaldo Jardim, Augusto Coutinho, Cida Borghetti, Duarte Nogueira, 
Edio Lopes, Eliseu Padilha, Felipe Maia, Giovanni Queiroz, João Maia, João 
Paulo Lima, Josias Gomes, Laurez Moreira, Leandro Vilela, Luciano Castro, 
Mauro Lopes, Osmar Júnior, Paulo Foletto, Paulo Pimenta, Paulo Wagner, 
Professora Dorinha Seabra Resende, Reinaldo Azambuja...” 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Deputado Duarte Nogueira, deixa só eu fazer uma questão de 
ordem, porque não estou entendendo. V.Exa. está lendo que ata? Da terceira reunião?  

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Ata da terceira reunião. 
O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - A Mesa poderia me informar se foi dispensada a leitura das atas da 

primeira e da segunda reuniões?  
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Elas estão em ordem de data. 
O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Mas não foram lidas a primeira e a segunda. 
O SR.PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Já foram aprovadas em sessões anteriores. 
O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Mas elas foram aprovadas? Houve dispensa da leitura? (Pausa.) 

Ah, tá. 
O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Posso continuar, Sr. Presidente? 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Fique à vontade, Deputado. 
O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA – Continuando. 

“...Waldenor Pereira, Wandenkolk Gonçalves; Senadores titulares 
Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Cássio Cunha Lima, Clésio 
Andrade, Flexa Ribeiro, Paulo Paim, Romero Jucá, Vicentinho Alves e 
Wellington Dias; Deputados suplentes: Antonio Brito, Cláudio Puty, Félix 
Mendonça Júnior, Hugo Motta, Jaime Martins, Joaquim Beltrão, Luiz Carlos 
Setim, Roberto de Lucena e Vanderlei Siraque; Senadores suplentes: 
Mozarildo Cavalcanti e Sérgio Souza. Foi registrada a ausência dos membros 
titulares: Deputados Aníbal Gomes, Arnon Bezerra, João Leão, Lucio Vieira 
Lima, Paulo Rubem Santiago, Ratinho Junior, Renato Molling e Zeca Dirceu; 
Senadores: Benedito de Lira e Sérgio Petecão. ABERTURA: 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 
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trabalhos. Embora havendo quorum para deliberação, informou que não 
havia acordo para apreciação das matérias da pauta, após realização da 
reunião do Colegiado de Lideranças Partidárias com assento na CMO 
realizada naquela data. Os trabalhos foram suspensos e convocada a 
continuação para o dia seguinte. Às quatorze horas e cinquenta e nove 
minutos do dia vinte e cinco de abril, havendo quorum regimental para 
deliberação nas duas Casas do Congresso Nacional, o Presidente anunciou 
o reinício dos trabalhos. AVISOS: O Presidente informou que no dia 8 de 
maio, terça-feira, às 14h30min, no Plenário 2 da Câmara dos Deputados, 
será realizada reunião de audiência pública, convocada com a finalidade de 
ouvir a Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Sra. 
Miriam Aparecida Belchior, que irá prestar esclarecimentos acerca do Projeto 
de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013 (PL nº 3/2012-CN), conforme 
dispõe o art. 84 da Resolução n°1/2006, alterada pela de n° 3/2008, ambas 
do Congresso Nacional. Também houve comunicação, por parte do 
Presidente, da designação dos relatores setoriais das áreas temáticas do 
Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2013, nos termos estabelecidos no 
art. 26 da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela de nº 3, de 2008, ambas do 
Congresso Nacional: Área Temática I – Infraestrutura: Senador Clésio 
Andrade (PMDB/MG); Área Temática II – Saúde: Senador Flexa Ribeiro 
(PSDB/PI); Área Temática III – Integração Nacional e Meio Ambiente: 
Senador Wellington Dias (PT/PI); Área Temática IV – Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia e Esporte: Deputado Waldenor Pereira (PT/BA); Área 
Temática V – Planejamento e Desenvolvimento Urbano: Deputado Eliseu 
Padilha (PMDB/RS); Área Temática VI – Fazenda, Desenvolvimento e 
Turismo: Deputada Cida Borghetti (PP/PR); Área Temática VII – Justiça e 
Defesa: Deputado Augusto Coutinho (DEM/PE); Área Temática VIII – 
Poderes do Estado e Representação: Deputado Luciano Castro (PR/RR); 
Área Temática IX – Agricultura e Desenvolvimento Agrário: Deputado 
Wandenkolk Gonçalves (PSDB/PA); e Área Temática X – Trabalho, 
Previdência e Assistência Social: Senador Armando Monteiro (PTB/PE). 
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 
Lideranças Partidárias nesta data. ORDEM DO DIA: No início dos trabalhos, 
o Presidente informou que houve acordo na reunião do Colegiado de 
Representantes das Lideranças Partidárias com assento na Comissão para 
votação, apenas, do Ofício Conjunto nº 01/2012/Coff/Conorf (Errata à Lei 
Orçamentária Anual para 2012), do Relatório apresentado ao Projeto de Lei 
nº 02/2012-CN e do Requerimento nº 04/2012-CMO, constantes dos itens nºs 
1, 3 e 4 da Pauta nº 7/2012. Pauta nº 7 – Item 1 - Ofício Conjunto nº 
1/2012/Coff/Conorf, de 12 de abril, que propõe a “Correção de erro de ordem 
técnica verificado no Autógrafo da Lei Orçamentária para 2012 - Lei nº 
12.595, de 19 de janeiro de 2012”. (Errata à Lei Orçamentária Anual para 
2012). Autores: Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira/CD e 
Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle/SF. Conforme dispõe o 
art. 152 da Resolução nº 1/2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, 
ambas do Congresso Nacional, o Presidente apresentou proposta no sentido 
de apreciar a Errata à Lei Orçamentária de 2012 que, em votação, foi 
aprovada por unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal. 3 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 2/2012-
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CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Integração Nacional, crédito especial no valor de R$ 90.000.000,00 (noventa 
milhões de reais), para o fim que especifica”. Relator: Senador Vicentinho 
Alves. Foram apresentadas 15 emendas. Voto: favorável, nos termos do 
projeto, com indicação pela inadmissibilidade das Emendas nºs 1, 2, 3 e 4 e 
pela rejeição das demais. Em conformidade com o disposto no § 2° do 
art.146, da Resolução n°1, de 2006, alterada pela de n° 3, de 2008, ambas 
do Congresso Nacional, o Presidente declarou inadmitidas as emendas 
indicadas pelo relator no seu voto. Discutiram a matéria o Senador Armando 
Monteiro e os Deputados Jaime Martins, Augusto Coutinho, Duarte Nogueira 
e Waldir Maranhão. Em votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade 
nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 4 - 
Requerimento nº 4/2012-CMO, que “Requer a realização de Audiência 
Pública para debater com representante da Caixa Econômica Federal os 
repasses de recursos do orçamento da União”. Autor: Deputado Felipe Maia. 
Em apoio ao Autor, o Deputado Duarte Nogueira (PSDB/SP) subscreveu a 
matéria. Em votação, o Requerimento foi aprovado por unanimidade nas 
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Tendo em 
vista a inexistência de acordo para dar prosseguimento à apreciação das 
demais matérias da pauta, o Presidente encerrou a reunião. Em 
consequência, a apreciação das seguintes matérias foi adiada: Pauta nº 6 – 
Item 1 - Requerimento nº 3/2012-CMO, do Senador Paulo Paim, que “Requer 
a constituição de um Grupo de Trabalho com vistas à implementação de uma 
política de aumento real das aposentadorias e pensões, do Regime Geral da 
Previdência Social, com valores acima do salário mínimo no processo 
orçamentário, no âmbito da Comissão Mista de Orçamento – CMO”. Pauta nº 
7 – Item 2 – Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 01/2012-CN, que 
“Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor de órgãos dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União e do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Crédito especial no valor 
global de R$ 100.000.000,00 (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. 
ENCERRAMENTO: o Presidente encerrou a reunião às quinze horas e vinte 
e três minutos. 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.” 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Para discutir, Sr. Presidente — para discutir a ata dessa reunião. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado, ele ainda não concluiu a leitura das atas.  
O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Não, é individualmente. Ele terminou de ler essa — ou não 

terminou, Deputado Duarte Nogueira? 
O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Terminei a leitura da Ata da 3.ª Reunião Ordinária.  
O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Nós vamos discutir essa ata, e só depois é que passamos para a 

próxima ata.  
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Nós vamos concluir, Deputado Felipe Maia, a leitura 

das atas. Depois, haverá a possibilidade de discussão. Se quiser discutir depois individualmente cada uma, não 
haverá problema.  

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Mas vamos discutir as 7 atas juntas?! 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Podemos discutir depois, individualmente. Mas, 

primeiro, vamos concluir a leitura.  
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Deputado Duarte Nogueira. 
O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA –  

“Ata da Segunda Reunião de Audiência Pública da 2ª Sessão 
Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, realizada em 8 de maio de 2012.  

Às quinze horas e dez minutos do dia oito de maio de dois mil e 
doze, reuniu-se a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, no plenário 2, do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a 
Presidência do Deputado Paulo Pimenta. Esta reunião foi convocada em 
atendimento ao art. 84 da Res. nº 01/2006, alterada pela de nº 3, de 2008, 
ambas do Congresso Nacional. Como palestrante, foi convidada a senhora 
Miriam Aparecida Belchior, Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento 
e Gestão. Foi registrado o comparecimento dos membros: Deputados 
titulares: Aníbal Gomes, Augusto Coutinho, Cida Borghetti, Duarte Nogueira, 
Eliseu Padilha, Felipe Maia, Giovanni Queiroz, João Leão, João Paulo Lima, 
Laurez Moreira, Mauro Lopes, 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, 
Clésio Andrade, Flexa Ribeiro e Vicentinho Alves; Deputados suplentes: 
Antonio Balhmann, Antonio Brito, Celso Maldaner, Cláudio Puty, Félix 
Mendonça Júnior, Hugo Motta, Jaime Martins, Leonardo Monteiro, Lira Maia, 
Luiz Carlos Setim, Roberto Balestra, Roberto de Lucena, Toninho Pinheiro e 
Vanderlei Siraque. Foi registrada a presença dos seguintes parlamentares 
não membros: Deputados: Amauri Teixeira, Weliton Prado. Foi registrada a 
ausência dos membros titulares: Deputados: Arnaldo Jardim, Arnon Bezerra, 
Edio Lopes, João Maia, Josias Gomes, Leandro Vilela, Luciano Castro, Lucio 
Vieira Lima, Ratinho Junior; Senadores: Armando Monteiro, Benedito de Lira, 
Lucio Vieira Lima, Ratinho Junior; Senadores: Armando Monteiro, Benedito 
de Lira, Cássio Cunha Lima, Paulo Paim, Romero Jucá, Sérgio Petecão, 
Wellington Dias. ABERTURA: o Presidente declarou iniciada a reunião, 
apresentando os membros que compuseram a Mesa: Miriam Aparecida 
Belchior, Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Célia 
Correa, Secretária de Orçamento Federal, e Senador Antônio Carlos 
Valadares, Relator do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2013. Em 
seguida, concedeu a palavra e estipulou o prazo de trinta minutos para a Sra. 
Miriam Belchior realizar sua apresentação sobre o Projeto da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias enviado ao Congresso Nacional. Encerrada a 
apresentação, o Presidente passou a palavra para o Relator do Projeto de 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2013, Senador Antônio Carlos Valadares, o 
qual formulou questões sobre o tema apresentado. Houve réplica por parte 
da Ministra. Após essa réplica, o Presidente permitiu a participação dos 
inscritos interessados em fazer indagações acerca do que foi explanado. 
Manifestaram-se, na seguinte ordem, os Deputados: João Paulo Lima, João 
Leão, Duarte Nogueira, Augusto Coutinho, Amauri Teixeira, Felipe Maia e 
Toninho Pinheiro. A seguir, o Presidente devolveu a palavra à expositora 
para que respondesse aos questionamentos feitos. ENCERRAMENTO: não 
havendo mais oradores inscritos, o Presidente agradeceu a todos os 
presentes na reunião; em especial à Ministra Miriam Belchior, anunciou que o 
Relator do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2013 deve apresentar 
o Relatório Preliminar dia onze de maio, sexta-feira, e o prazo para 
apresentação de emendas será do dia quatorze ao dia dezesseis de maio. A 
reunião foi encerrada às quinze horas e quarenta e um minutos. Para 
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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, após traduzidos, integrarão esta Ata. Deputado Paulo 
Pimenta, Presidente.” 

“Ata da Primeira Reunião Extraordinária da 2ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 54ª Legislatura, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, realizada em 9 de maio de 2012.  

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, reuniu-se 
extraordinariamente 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 8. Foi registrado o 
comparecimento dos membros: Deputados titulares: Augusto Coutinho, Cida 
Borghetti, Duarte Nogueira, Edio Lopes, Eliseu Padilha, Felipe Maia, 
Giovanni Queiroz, João Leão, João Maia, João Paulo Lima, Josias Gomes, 
Mauro Lopes, Osmar Júnior, Paulo Foletto, Paulo Pimenta, Paulo Wagner, 
Professora Dorinha Seabra Rezende, Reinaldo Azambuja, Renato Molling, 
Waldenor Pereira e Zeca Dirceu; Senadores titulares: Armando Monteiro, 
Benedito de Lira, Clésio Andrade, Flexa Ribeiro, Paulo Paim, Romero Jucá, 
Vicentinho Alves e Wellington Dias; Deputados suplentes: Félix Mendonça 
Júnior, Hugo Motta, Leonardo Gadelha, Leonardo Monteiro, Luiz Carlos 
Setim, Marcos Rogério, Roberto Balestra, Roberto de Lucena, Toninho 
Pinheiro e Waldir Maranhão. Foi registrada a presença dos seguintes 
Parlamentares não membros: Deputado Afonso Florence. Foi registrada a 
ausência dos membros titulares: Deputados: Aníbal Gomes, Arnaldo Jardim, 
Arnon Bezerra, Laurez Moreira, Leandro Vilela, Luciano Castro, Lucio Vieira 
Lima, Paulo Rubem Santiago, Ratinho Junior e Wandenkolk Gonçalves; 
Senadores: Antonio Carlos Valadares, Cássio Cunha Lima e Sérgio Petecão. 
ABERTURA: às quinze horas e dois 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 trabalhos e informou 
que não houve acordo para a realização da reunião do Colegiado de 
Representantes das Lideranças Partidárias da CMO nem para deliberação 
dos itens constantes da Ordem do Dia. O Presidente informou que no dia 16 
de maio, quarta-feira, às quatorze horas, no Plenário 2 da Câmara dos 
Deputados, será realizada audiência pública, convocada com a finalidade de 
debater com representante da Caixa Econômica Federal os repasses de 
recursos do orçamento da União, em atendimento ao Requerimento nº 
4/2012 da Comissão Mista de Orçamento, de autoria do Deputado Felipe 
Maia, e subscrito pelo Deputado Duarte Nogueira, aprovado na 3ª Reunião 
Ordinária realizada no último dia 25 de abril. Houve comunicação, ainda, que, 
no dia 5 de junho, terça-feira, às quinze horas, no Plenário 2 da Câmara dos 
Deputados, será realizada reunião conjunta de audiência pública da 
Comissão Mista de Orçamento com a Comissão de Finanças e Tributação, 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; Comissão 
de Assuntos Econômicos e Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal, com a presença 
do Dr. Alexandre Antonio Tombini, Presidente do Banco Central do Brasil — 
BACEN, que apresentará a “avaliação do cumprimento dos objetivos e metas 
das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o 
custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços 
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do Banco Central do Brasil”, referentes ao 1º e 2º semestres do exercício de 
2011, em atendimento ao estabelecido no § 5º do art. 9º da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 — Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Após esses avisos, passou a palavra aos Parlamentares inscritos para 
debate, cujo tema foi a necessidade de acordo entre os representantes das 
Lideranças para prosseguimento dos trabalhos, execução das emendas 
individuais do Orçamento de 2012 e as audiências públicas a serem 
realizadas na CMO. Os debatedores inscritos foram, na sequência, os 
seguintes Deputados: Felipe Maia, Duarte Nogueira, Toninho Pinheiro, João 
Maia, Renato Molling, Waldir Maranhão, Giovanni Queiroz e João Leão. Após 
o quinto debatedor, Deputado Renato Molling, o Presidente pediu a palavra 
novamente para reiterar a solicitação aos Líderes Partidários para que 
concluam as indicações dos membros e coordenadores dos comitês 
permanentes da Comissão nos termos estabelecido no art. 18 da Resolução 
nº 1, de 2006, alterada pela de nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional. 
Em seguida, deu prosseguimento ao debate e passou a palavra ao sexto 
debatedor inscrito. Após a manifestação de todos os debatedores, o 
Deputado Toninho Pinheiro recebeu a palavra novamente e o Presidente 
esclareceu questionamentos por ele levantados a respeito do Fundo de 
Participação dos Municípios — FPM. Finalizando o debate, os Deputados 
João Leão e João Maia fizeram novas considerações sobre os critérios de 
distribuição do Fundo de Participação dos Estados — FPE e FPM. 
Encerramento: Concluído o debate, o Presidente encerrou a reunião às 
quinze horas e quarenta e seis minutos. Antes, convocou a realização de 
reunião ordinária, para o dia quinze de maio, terça-feira, às quatorze horas e 
trinta minutos, 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, 
após traduzidos, integrarão esta Ata. Deputado Paulo Pimenta, Presidente.” 

“Ata da Quarta Reunião Ordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária 
da 54ª Legislatura da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, realizada em 15 de maio de 2012.  

Aos quinze dias do mês de maio 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 9. Foi registrado o 
comparecimento dos membros: Deputados titulares: Arnon Bezerra, Augusto 
Coutinho, Duarte Nogueira, Felipe Maia, João Paulo Lima, Laurez Moreira, 
Leandro Vilela, Osmar Júnior, Paulo Foletto, Paulo Pimenta, Paulo Rubem 
Santiago, Paulo Wagner, Ratinho Junior, Reinaldo Azambuja, Renato 
Molling, Waldenor Pereira e Zeca Dirceu; Senadores titulares: Antonio Carlos 
Valadares, Armando Monteiro, Clésio Andrade, Flexa Ribeiro, Paulo Paim, 
Romero Jucá, Sérgio Petecão e Vicentinho Alves; Deputados suplentes: 
Assis Carvalho, Cláudio Puty, Joaquim Beltrão e Toninho Pinheiro; 
Senadores suplentes: Mozarildo Cavalcanti. O Deputado Edio Lopes teve sua 
ausência justificada. Foi registrada a ausência dos membros titulares: 
Deputados: Aníbal Gomes, Arnaldo Jardim, Cida Borghetti, Eliseu Padilha, 
Giovanni Queiroz, João Leão, João Maia, Josias Gomes, Luciano Castro, 
Lucio Vieira Lima, Mauro Lopes, Professora Dorinha Seabra Rezende e 
Wandenkolk Gonçalves; Senadores: Benedito de Lira, Cássio Cunha Lima, 
Wellington Dias. Abertura: havendo número regimental conforme 
estabelecido no art. 134 da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela 
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Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, o Presidente, 
Deputado Paulo Pimenta (PT/RS), declarou iniciados os trabalhos. Embora 
houvesse quorum para deliberação, informou que não havia acordo para 
apreciação das matérias da pauta, após realização da reunião do Colegiado 
de Lideranças Partidárias com assento na CMO realizada na mesma data. O 
Presidente informou que no dia 16 de maio, quarta-feira, às quatorze horas, 
no Plenário 2 da Câmara dos Deputados, será realizada reunião de audiência 
pública, convocada com a finalidade de debater com representantes da Caixa 
Econômica Federal, os repasses de recursos do orçamento da União, em 
atendimento ao Requerimento nº 4/2012, de autoria do Deputado Felipe 
Maia, e subscrito pelo Deputado Duarte Nogueira, aprovado na 3ª Reunião 
Ordinária realizada no último dia 25 de abril. Após esse aviso, passou a 
palavra aos parlamentares que manifestaram interesse em usá-la. Assim, 
fizeram uso da palavra, na seguinte ordem, os Deputados Felipe Maia, 
solicitando que os Parlamentares apresentem casos práticos na Audiência 
Pública com representantes da Caixa Econômica Federal, Arnon Bezerra, 
pedindo ao Presidente que permitisse a manifestação de representantes de 
associações de Municípios na audiência pública do dia 16 de maio, tendo seu 
pedido atendido sob a condição de que apenas um representante de cada 
região do País pudesse se manifestar, e Paulo Rubem, apresentando ideias 
sobre boletins do IPEA, conjuntura industrial brasileira e planejamento 
orçamentário. ENCERRAMENTO: não havendo mais Parlamentares 
interessados em fazer o uso da palavra, o Presidente encerrou a reunião às 
quinze horas e quinze minutos. Antes, convocou para reunião ordinária no 
dia 22 de maio e para a audiência pública dia 16 de maio, quarta-feira, às 
quatorze horas, no Plenário 2 da Câmara dos Deputados, com a finalidade 
de debater com representante da Caixa Econômica Federal, os repasses de 
recursos do orçamento da União, em atendimento ao Requerimento nº 
4/2012, da Comissão Mista de Orçamento, de autoria do Deputado Felipe 
Maia, e subscrito pelo Deputado Duarte Nogueira, aprovado na 3ª Reunião 
Ordinária realizada no último dia 25 de abril. 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.” 

“Ata da Terceira Reunião de Audiência Pública da 2ª Sessão 
Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, realizada em 16 de maio de 2012. 

Às quatorze horas e trinta e nove minutos do dia dezesseis de maio 
de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, no Plenário 2, do Anexo II da Câmara dos 
Deputados, sob a Presidência do Deputado Paulo Pimenta. Esta reunião foi 
convocada em atendimento ao Requerimento nº 4, de 2012, da Comissão 
Mista do Orçamento, de autoria do Deputado Felipe Maia, e subscrito pelo 
Deputado Duarte Nogueira, aprovado na 3ª Reunião Ordinária, realizada no 
último dia 25 de abril, o qual requer: “Audiência pública para debater, com 
representantes da Caixa Econômica Federal, os repasses de recursos do 
orçamento da União”. Como representantes da Caixa Econômica Federal — 
CEF, foram convidados o Superintendente Nacional de Assistência Técnica e 
Desenvolvimento Sustentável, Sr. José Carlos Medaglia Filho, e a 
Superintendente Nacional de Repasses, Sra. Ana Cristina da Cunha 
Wanzeler. Foi registrado o comparecimento dos membros: - Deputados 
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titulares: Augusto Coutinho, Cida Borghetti, Duarte Nogueira, Felipe Maia, 
Giovanni Queiroz, João Maia, João Paulo Lima, Josias Gomes, Laurez 
Moreira, Lucio Vieira Lima, Paulo Foletto, Paulo Pimenta, Paulo Rubem 
Santiago, Paulo Wagner, Professora Dorinha Seabra Rezende, Reinaldo 
Azambuja, Waldenor Pereira, Wandenkolk Gonçalves; - Senadores titulares: 
Cássio Cunha Lima e Flexa Ribeiro; - Deputados suplentes: Assis Carvalho, 
Félix Mendonça Júnior, Jaime Martins, Joaquim Beltrão, Luiz Carlos Setim, 
Marcos Rogério, Stepan Nercessian, Toninho Pinheiro e Vanderlei Siraque. 
Foi registrada a presença dos seguintes parlamentares não membros: 
Deputados Alberto Mourão, Francisco Escórcio, Gilmar Machado e Weliton 
Prado. Foi registrada a ausência dos membros titulares: - Deputados: Aníbal 
Gomes, Arnaldo Jardim, Arnon Bezerra, Eliseu Padilha, João Leão, Leandro 
Vilela, Luciano Castro, Mauro Lopes, Osmar Júnior, Ratinho Junior, Renato 
Molling e Zeca Dirceu; - Senadores: Antonio Carlos Valadares, Armando 
Monteiro, Benedito de Lira, Clésio Andrade, Paulo Paim, Romero Jucá, 
Sérgio Petecão, Vicentinho Alves e Wellington Dias. O Deputado Edio Lopes 
teve sua ausência justificada. ABERTURA: o Presidente declarou iniciada a 
reunião, apresentando os membros que compuseram a Mesa: representando 
a CEF, o Superintendente Nacional de Assistência Técnica e 
Desenvolvimento Sustentável, Sr. José Carlos Medaglia Filho, e a 
Superintendente Nacional de Repasses, Sra. Ana Cristina da Cunha 
Wanzeler; o Prefeito Mariovane Weis, Presidente da Federação do Rio 
Grande do Sul de Municípios; e o Deputado Felipe Maia. Após anunciar a 
composição da Mesa, o Presidente informou que, segundo determinação 
regimental, os palestrantes disporiam de quinze minutos, sem apartes, 
exceto se concordassem, para suas apresentações. Informou, ainda, que os 
Deputados interessados em debater deveriam inscrever-se e que haveria 
réplica e tréplica. Lembrou do acordo permitindo que os representantes dos 
municípios pudessem manifestar-se, limitados ao número de um por região 
do país. Assim, teve início a apresentação do Sr. José Carlos Medaglia Filho. 
Encerrada a apresentação, a outra representante da Caixa Econômica 
Federal, Sra. Ana Cristina da Cunha Wanzeler, teceu comentários sobre sua 
experiência na área de governo e contratos de repasse. Encerrada a 
exposição dos representantes da Caixa Econômica Federal, o Presidente 
agradeceu a presença do Prefeito Fernando Marinho, de Ivorá, e do Prefeito 
João Vestena, de Júlio de Castilhos, cumprimentou todos os Prefeitos do 
interior do Rio Grande do Sul presentes, a Vereadora Caroline Telles, da 
Câmara de Vereadores de Taquara, os Vereadores Clóvis José da Silva e 
Mário Pio, de São Jerônimo, e todos os Vereadores que também 
prestigiaram a audiência. Salientou que outros representantes da Caixa 
Econômica também estavam presentes — Sr. André Ricardo de Souza, 
Superintendente Nacional de Relacionamento Institucional, e Jozelita Sandra 
P. Lenza, Gerente Nacional de Relacionamento Parlamentar — e declarou o 
início do primeiro bloco de debates, o qual, a critério do Presidente, teve a 
seguinte ordem de manifestações: Deputado Felipe Maia, Deputado Duarte 
Nogueira, Deputado Toninho Pinheiro, Prefeito Mariovane Weis, o próprio 
Presidente, e, finalizando o primeiro bloco, o Sr. José Carlos Medaglia Filho 
recebe a palavra para esclarecer todas as dúvidas levantadas. Após isso, o 
Presidente propõe que a Caixa Econômica Federal e Prefeituras presentes 
avaliem em conjunto os problemas nas documentações dos contratos, 
reafirma que seguirá estrita ordem dos inscritos para debate e abre o 
segundo bloco de debates, o qual teve como inscritos, na seguinte ordem: 
Deputados Felipe Maia, Francisco Escórcio, Gilmar Machado, Deputada 
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Professora Dorinha Seabra, Deputados Waldenor Pereira, Joaquim Beltrão, 
Alberto Mourão, Assis Carvalho, Augusto Coutinho e Deputada Cida 
Borghetti. Após manifestação dos inscritos, o Presidente retoma a palavra, 
argumenta sobre mudanças na LDO para facilitar o repasse de recursos da 
Caixa Econômica Federal para municípios e solicita que o Sr. José Carlos 
Medaglia Filho responda aos questionamentos dos debatedores. Após o Sr. 
José Carlos Medaglia Filho, a Sra. Ana Cristina da Cunha Wanzeler e o 
Prefeito Mariovane Weis receberam a palavra para tecer últimas 
considerações. ENCERRAMENTO: às dezessete horas e trinta e quatro 
minutos, após agradecimentos aos presentes, o Presidente 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.” 

“Ata da Quinta Reunião Ordinária da 2.ª Sessão Legislativa da 54.ª 
Legislatura da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, realizada em 22 de maio de 2012. 

Às quatorze horas e cinquenta e nove minutos do dia vinte e dois do 
mês de maio 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 9. Foi registrado o comparecimento dos 
membros: - Deputados titulares: Augusto Coutinho, Cida Borghetti, Duarte 
Nogueira, Edio Lopes, Felipe Maia, Giovanni Queiroz, João Leão, João Paulo 
Lima, Josias Gomes, Laurez Moreira, Leandro Vilela, Luciano Castro, Osmar 
Júnior, Paulo Pimenta, Paulo Wagner, Professora Dorinha Seabra Rezende, 
Ratinho Junior, Reinaldo Azambuja, Waldenor Pereira e Zeca Dirceu; - 
Senadores titulares: Clésio Andrade, Paulo Paim e Vicentinho Alves; - 
Deputados suplentes: Antonio Brito, Jaime Martins, Leonardo Gadelha, 
Leonardo Monteiro, Toninho Pinheiro e Waldir Maranhão. Foi registrada a 
ausência dos membros titulares: - Deputados: Aníbal Gomes, Arnaldo 
Jardim, Arnon Bezerra, Eliseu Padilha, João Maia, Lucio Vieira Lima, Mauro 
Lopes, Paulo Foletto, Paulo Rubem Santiago, Renato Molling e Wandenkolk 
Gonçalves; - Senadores: Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, 
Cássio Cunha Lima, Ciro Nogueira, Flexa Ribeiro, Romero Jucá, Sérgio 
Petecão e Wellington Dias. Compareceu, também, o Deputado Weliton 
Prado, como não membro. ABERTURA: 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 o convite do Ministro do Tribunal de Contas da União — 
TCU, José Múcio Monteiro, para sessão extraordinária desse Tribunal, dia 23 
de maio, às 10 horas, para apreciação do Parecer sobre as Contas do 
Governo da República no exercício de 2011. Informou, também, que as 
Reuniões Extraordinárias convocadas para o dia 23 de maio seriam 
mantidas. Após essas informações, declarou que não havia acordo para 
apreciação das matérias da Ordem do Dia da pauta, após realização da 
reunião do Colegiado de Lideranças Partidárias com assento na Comissão 
Mista de Orçamento, realizada na mesma data, e passou a palavra aos 
parlamentares que manifestaram interesse em usá-la. Assim, fizeram uso da 
palavra, na seguinte ordem, os Deputados Duarte Nogueira e Felipe Maia. 
Ambos os Deputados teceram comentários sobre a falta de acordos para 
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votação dos itens da pauta, a falta de um coordenador da Liderança do 
Governo dentro da Comissão Mista de Orçamento, importância de breve 
apreciação do relatório da Medida Provisória nº 566/2012 e novo rito para 
apreciação de PLNs. Encerramento: não havendo mais Parlamentares 
interessados em fazer uso da palavra, o Presidente encerrou a reunião às 
quinze horas e quatorze minutos. Antes, destacou resultados positivos da 
Audiência Pública dia 16 de maio com representante da Caixa Econômica 
Federal e lembrou as Reuniões Extraordinárias convocadas para o dia 23 de 
maio, uma às 14h30 e outra para as 18h. Homenageou, ainda, os 
Vereadores do Município de Santa Maria que estavam prestigiando a 
reunião: Vereador Admar Pozzobom, do PSDB, Vereador Jorjão e a 
Vereadora Helen Cabral. 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.” 

“Ata da Segunda Reunião Extraordinária da 2.ªSessão Legislativa da 
54.ª Legislatura da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, realizada em 23 de maio de 2012. 
 Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, 
reuniu-se extraordinariamente 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 9. Foi 
registrado o comparecimento dos membros: - Deputados titulares: Augusto 
Coutinho, Cida Borghetti, Duarte Nogueira, Edio Lopes, Felipe Maia, 
Giovanni Queiroz, João Maia, Paulo Foletto, Paulo Pimenta, Paulo Wagner, 
Professora Dorinha Seabra Rezende, Renato Molling, Waldenor Pereira e 
Wandenkolk Gonçalves; - Senadores titulares: Armando Monteiro, Clésio 
Andrade, Flexa Ribeiro e Paulo Paim; - Deputados suplentes: Félix 
Mendonça Júnior, Jaime Martins, Luiz Carlos Setim e Marcos Rogério. Foi 
registrada a presença de Parlamentar não membro, Deputado Weliton Prado. 
Foi registrada a ausência dos membros titulares: - Deputados: Aníbal Gomes, 
Arnaldo Jardim, Arnon Bezerra, Eliseu Padilha, João Leão, João Paulo Lima, 
Josias Gomes, Laurez Moreira, Leandro Vilela, Luciano Castro, Lucio Vieira 
Lima, Mauro Lopes, Osmar Júnior, Paulo Rubem Santiago, Ratinho Junior, 
Reinaldo Azambuja e Zeca Dirceu; - Senadores: Antonio Carlos Valadares, 
Cássio Cunha Lima, Ciro Nogueira, Romero Jucá, Sérgio Petecão, 
Vicentinho Alves e Wellington Dias. Abertura: às quinze horas e um minuto, 
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 e informou que não houve acordo para a realização da reunião 
do Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias da Comissão 
Mista de Orçamentos nem para a deliberação dos itens constantes da Ordem 
do Dia. Anunciou o cancelamento das reuniões extraordinárias marcadas 
para os dias vinte e três e vinte e quatro de maio, às dezoito e às dez horas 
respectivamente. Encerramento: o Presidente encerrou a reunião às quinze 
horas e dois minutos, antes convocou a realização de reunião ordinária para 
o dia vinte e nove de maio, terça-feira, às catorze horas e trinta minutos no 
plenário 2, anexo II 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 Sr. Presidente e encaminhada para 
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publicação no Diário do Senado Federal. Os trabalhos foram gravados e, 
após traduzidos, integrarão esta Ata. Deputado Paulo Pimenta, Presidente.” 
 ”Ata da Sexta Reunião Ordinária da 2.ª Sessão Legislativa da 54.ª 
Legislatura da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, realizada em 29 e 30 de maio de 2012. 

Aos vinte e nove e trinta dias do mês de maio 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 10. Nesse 
período foi registrado o comparecimento dos membros: - Deputados titulares: 
Augusto Coutinho, Cida Borghetti, Duarte Nogueira, Eliseu Padilha, Filipe 
Maia, João Maia, Laurez Moreira, Leandro Vilela, Paulo Foletto, Paulo 
Pimenta, Paulo Wagner, Professora Dorinha Seabra Rezende e Waldenor 
Pereira; - Senadores titulares: Benedito de Lira, Clésio Andrade, Flexa 
Ribeiro, Paulo Paim, Romero Jucá, Vicentinho Alves e Wellington Dias; - 
Deputados suplentes: Leonardo Gadelha, Marcus Pestana, Roberto de 
Lucena, Toninho Pinheiro e Waldir Maranhão; - Senador suplente: Mozarildo 
Cavalcanti. Foi registrada a ausência dos membros titulares: Aníbal Gomes, 
Arnaldo Jardim, Arnon Bezerra, Edio Lopes, Giovanni Queiroz, João Leão, 
João Paulo Lima, Josias Gomes, Luciano Castro, Lucio Vieira Lima, Mauro 
Lopes, Osmar Júnior, Paulo Pimenta, Paulo Rubem Santiago, Ratinho Junior, 
Reinaldo Azambuja, Renato Molling, Wandenkolk Gonçalves e Zeca Dirceu; - 
Senadores: Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Cássio Cunha 
Lima, Sérgio Petecão. Abertura: às catorze horas e quarenta e sete 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 quórum para deliberação nas 
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Anunciou 
que a reunião seria suspensa, mas antes permitiu que os Parlamentares 
fizessem uso da palavra. Assim, o Deputado Felipe Maia manifestou-se 
dizendo esperar por acordos que permitam deliberação da pauta. O 
Presidente retomou a palavra para agradecer os serviços prestados pelo 
servidor Wagner Primo Figueiredo Júnior, Diretor da Consultoria de 
Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, uma vez 
que ele está deixando o cargo. A palavra foi passada para o Deputado 
Waldenor Pereira, que fez apelo ao Governo e à Oposição em busca de 
acordos para deliberação da Pauta. Fez uso da palavra, ainda, o Deputado 
Eliseu Padilha, elogiando o Presidente quanto à sua postura em relação aos 
precatórios e sua previsão na Lei Orçamentária para 2013 e também 
agradeceu ao servidor Wagner Primo Figueiredo Júnior. Não havendo mais 
Parlamentares interessados em fazer uso da palavra, o Presidente 
suspendeu a reunião às quatorze horas e cinquenta e cinco minutos. Antes, 
convocou a continuação da reunião para o dia trinta de maio, às quatorze 
horas, no mesmo local, e cancelou a reunião extraordinária convocada para 
esta data, às dezoito horas. No dia trinta de maio de dois mil e doze, às 
quatorze horas e quatorze minutos, o Presidente reabriu a reunião, 
informando que não havia acordo para apreciação dos itens da pauta. 
ENCERRAMENTO: às quatorze horas e quinze minutos, o Presidente 
declarou a reunião encerrada. Antes, porém, cancelou três reuniões 
extraordinárias: duas marcadas para esta data, uma às quatorze horas e 
trinta minutos e outra às dezoito horas. A terceira reunião cancelada estava 
marcada para o dia trinta e um de maio, às dez horas. Para constar, eu, 
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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.” 

 Esta é a última: 
“Ata da Primeira Reunião Conjunta de Audiência Pública, da 2ª 

Sessão Legislativa Ordinária, da 54ª legislatura, realizada no dia 5 de junho 
de 2012, pelas Comissões: Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização — CMO, do Congresso Nacional; de Finanças e Tributação — 
CFT; de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio — CDEIC; de 
fiscalização financeira e controle — CFFC, da Câmara dos Deputados; de 
Assuntos Econômicos — CAE e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle — CMA, do Senado Federal.  

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, reuniram-
se as seguintes Comissões: Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização do Congresso Nacional — CMO; de Finanças e Tributação — 
CFT; de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio — CDEIC; de 
Fiscalização Financeira e Controle — CFFC, da Câmara dos Deputados; de 
Assuntos Econômicos — CAE e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle — CMA, do Senado Federal, no Plenário 4, do Anexo 
II da Câmara dos Deputados. A reunião foi convocada para receber o 
Presidente do Banco Central do Brasil — BACEN, Dr. Alexandre Antonio 
Tombini, para avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas 
monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de 
suas operações e os resultados demonstrados nos balanços do Banco 
Central do Brasil, referentes ao exercício de 2011, em atendimento ao 
disposto no art. 9º, § 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi registrado o 
comparecimento dos seguintes Parlamentares: Deputados: Afonso Florence, 
titular da CFT da Câmara dos Deputados; Alexandre Leite, titular da CFT, da 
Câmara dos Deputados; André Moura, suplente da CFT da Câmara dos 
Deputados; Antônio Andrade, titular da CFT, da Câmara dos Deputados; 
Antonio Brito, suplente da CMO, do Congresso Nacional; Audifax, titular da 
CFT da Câmara dos Deputados; Augusto Coutinho, titular da CMO do 
Congresso Nacional; titular da CFT da Câmara dos Deputados e suplente da 
CDEIC, da Câmara dos Deputados; Duarte Nogueira, titular da CMO, do 
Congresso Nacional; Edmar Arruda, titular da CFFC, da Câmara dos 
Deputados; Edson Santos, titular da CFFC, da Câmara dos Deputados; Eli 
Correa Filho, suplente da CMO, do Congresso Nacional; Félix Mendonça 
Júnior, suplente da CMO, do Congresso Nacional; Guilherme Campos, titular 
da CFT da Câmara dos Deputados e suplente da CDEIC da Câmara dos 
Deputados; João Dado, titular da CFT, da Câmara dos Deputados; José 
Stédile, suplente da CFT, da Câmara dos Deputados; Júlio Cesar, titular da 
CFT, da Câmara dos Deputados; Júnior Coimbra, titular da CFT, da Câmara 
dos Deputados; Laurez Moreira, titular da CMO, do Congresso Nacional; 
Leonardo Gadelha, suplente da CMO, do Congresso Nacional, e suplente da 
CFT, da Câmara dos Deputados; Leonardo Monteiro, suplente da CMO, do 
Congresso Nacional; Lucio Vieira Lima, titular da CMO, do Congresso 
Nacional, e titular da CFT, da Câmara dos Deputados; Mendonça Filho, 
suplente da CFFC, da Câmara dos Deputados; Pauderney Avelino, titular da 
CFT, da Câmara dos Deputados, e suplente da CFFC, da Câmara dos 
Deputados; Paulo Foletto, titular da CMO, do Congresso Nacional; Paulo 
Pimenta, titular da CMO, do Congresso Nacional; Paulo Rubem Santiago, 
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titular da CMO, do Congresso Nacional; Paulo Wagner, titular da CMO, do 
Congresso Nacional; Professora Dorinha Seabra Rezende, titular da CMO, 
do Congresso Nacional; Renato Molling, titular da CMO, do Congresso 
Nacional, e da CDEIC, da Câmara dos Deputados; Rodrigo Maia, titular da 
CFT, da Câmara dos Deputados, e suplente da CFFC, da Câmara dos 
Deputados; Sibá Machado, suplente da CFFC, da Câmara dos Deputados; 
Vanderlei Siraque, titular da CFFC, da Câmara dos Deputados e suplente da 
CMO, do Congresso Nacional; Vaz de Lima, titular da CFT, da Câmara dos 
Deputados, e suplente da CFFC, da Câmara dos Deputados; Waldenor 
Pereira, titular da CMO, do Congresso Nacional; Zeca Dirceu, titular da CMO, 
do Congresso Nacional, e da CDEIC, da Câmara dos Deputados, e suplente 
da CFT, da Câmara dos Deputados; Zequinha Marinho, titular da CFT da 
Câmara dos Deputados; Senadores: Antonio Russo, suplente da CMO, do 
Congresso Nacional, e titular da CAE, do Senado Federal; Benedito de Lira, 
titular da CMO, do Congresso Nacional, e suplente da CAE, do Senado 
Federal; Clésio Andrade, titular da CMO, do Congresso Nacional, e suplente 
da CAE do Senado Federal; Delcídio do Amaral, titular da CAE, do Senado 
Federal, e suplente da CMA, do Senado Federal; Lindbergh Farias, titular da 
CAE, do Senado Federal. Compareceram, ainda, os Parlamentares não 
membros, Deputados Vilalba e Wellington Prado. ABERTURA: às quinze 
horas e dez minutos, o Presidente, Deputado Paulo Pimenta, iniciou a 
reunião, informando de que se tratava de audiência pública conjunta, citando 
as Comissões participantes e convocando os integrantes da Mesa para 
tomarem seus lugares. Em seguida, explica os objetivos da reunião e passa 
a palavra ao convidado, Dr. Alexandre Antonio Tombini, o qual inicia sua 
apresentação às 15h16min. Ao final da apresentação, às 16h01min, o 
Presidente coloca a palavra à disposição dos demais Presidentes de 
Comissão presentes no recinto. Somente o Deputado Edmar Arruda, 
Presidente da CFT, usou dessa prerrogativa para discorrer sobre o spread 
praticado pelos bancos e seus efeitos sobre os consumidores bancários. Em 
seguida, o Presidente deu início ao debate, o qual teve a seguinte ordem de 
Parlamentares inscritos: Deputados Rodrigo Maia, Pauderney Avelino, Paulo 
Rubem Santiago, Audifax, Duarte Nogueira, Senador Lindbergh Farias e, 
finalizando, Deputados Claudio Puty e Afonso Florence. Após manifestação 
dos inscritos para debate, e antes que a palavra fosse devolvida ao 
palestrante convidado, o Deputado Marcus Pestana pediu para exprimir 
algumas opiniões em nome da Oposição. Tendo mais uma vez a palavra, o 
Dr. Alexandre Antonio Tombini respondeu aos questionamentos levantados 
pelos oradores inscritos, sendo apartado pelos Deputados Rodrigo Maia e 
Pauderney Avelino. Após uma terceira tentativa de aparte da explicação, o 
Presidente em exercício, Deputado Edmar Arruda, solicitou que os 
Parlamentares permitissem que o convidado terminasse seu raciocínio sem 
interrupções. Novo aparte foi permitido ao Deputado Pauderney Avelino, o 
qual fez perguntas sobre a previsão do PIB. ENCERRAMENTO: às 17 horas 
e 51 minutos, o Presidente em exercício, Deputado Edmar Arruda, encerra a 
reunião. Antes, porém, agradeceu a presença do Dr. Alexandre Antônio 
Tombini, dos Presidentes de Comissão e demais Parlamentares. Para 
constar, eu, Maria do Socorro de Lacerda Dantas, Secretária, lavrei a 
presente ata que, após a sua aprovação, será assinada pelo Presidente da 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do 
Congresso Nacional e encaminhada para publicação do Diário do Senado 
Federal. Os trabalhos foram gravados e, após traduzidos, integrarão esta 
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Ata. Deputado Paulo Pimenta, Presidente da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.” 

 Lida as atas, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado Duarte Nogueira, pela sua 
colaboração. 
 Em discussão as atas. Deputado Felipe Maia. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a ata. Mas, 
inicialmente, eu queria aditar a minha questão de ordem. Eu queria entender a decisão de V.Exa.  

Vamos lá: o art. 51, da Constituição Federal, diz que compete privativamente à Câmara dos Deputados, 
no inciso III, elaborar seu Regimento Interno. O art. 52 diz que compete privativamente ao Senado Federal, no 
inciso XII, elaborar seu Regimento Interno. Ou seja, as Casas têm autonomia para elaborar seus Regimentos. 
Então, vamos ao Regimento da Câmara dos Deputados. No art. 50, é definido que os trabalhos das Comissões 
serão iniciados com a presença de, no mínimo... Fala do quorum, e, no inciso I, diz: “discussão e votação da ata 
da reunião anterior”. Da ata; não das atas. Da ata. Regimento da Câmara dos Deputados.  
 Regimento do Senado Federal. Art. 111: ”Os trabalhos das Comissões iniciar-se-ão, salvo deliberação 
em contrário, pela leitura e discussão da ata da reunião anterior”. Ou seja, não resta dúvida de que é da ata da 
reunião anterior, não das atas.  
 Eu não entendi a decisão de V.Exa., e gostaria de saber sob que amparo regimental V.Exa. definiu que 
as seis ou sete atas deveriam todas ser lidas em conjunto para só então poder se discutir sete atas, o que é 
praticamente impossível, uma vez que ninguém consegue discutir sete atas com o seu conteúdo, alguns em 
comum, mas vários pontos divergentes, e eu não encontro nenhum embasamento regimental nessa decisão. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu entendo a questão levantada por V.Exa. mas, na 
medida em que não foi... Nós teríamos que ter em cada reunião votado a ata da reunião anterior. Na medida em 
que isso não ocorreu, nós acabamos formando um bloco de atas, colocando todas elas em discussão. Esse foi o 
entendimento que eu tive a partir da situação criada pela não votação individual em cada reunião anterior de 
cada ata. Foi por isso que eu encaminhei a questão dessa forma. 
 A palavra está à disposição de V.Exa. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - É, Sr. Presidente, não é este o entendimento deste membro da 
Comissão. A leitura e a discussão têm de ser individualizadas. Não é o que o Regimento nem da Câmara nem 
do Senado nem a Constituição Federal determinam. Ou seja, eu peguei os três embasamentos legais, a 
Constituição do Brasil e os dois Regimentos das Casas e lá encontrei embasamento em cima da minha dúvida. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Nós vamos colocar em cada reunião a ata da sessão 
anterior. Isso vai evitar que tenhamos um bloco novamente formado para uma próxima reunião. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Eu deixo aqui destacado, enfim, que não encontrei embasamento 
no Regimento nem na Constituição para a decisão de V.Exa., mas, claro, respeito a posição do Presidente desta 
Casa. Mas, uma vez tendo V.Exa. tomado essa decisão, o Regimento comum determina, no seu art. 38, que, na 
discussão, os oradores falarão na ordem de inscrição pelo prazo máximo de 20 minutos, obedecendo-se a 
palavra, de preferência, alternadamente, o Congressista favorável e contrário. 
 Então, eu consulto a Mesa sobre quantos minutos cada Deputado contará uma vez que uma ata são 20 
minutos; sete? Quantos minutos cada um poderá debater a ata? 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - De acordo com a Resolução nº 01, a CMO poderá se 
reunir para votação após convocação escrita. Na discussão das matérias serão observadas as seguintes 
normas: cada Parlamentar inscrito poderá usar a palavra por 5 minutos. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Cinco? 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Art. 130, inciso I. Portanto, V.Exa. tem 5 minutos para 
discutir as atas. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Por ata? 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Para discutir o bloco de atas. A palavra está à sua 
disposição. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, é praticamente impossível serem discutidas 7 atas 
em 5 minutos. Eu quero que V.Exa. reveja essa posição. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa. tem o tempo regimental de 5 minutos para 
fazer a discussão, para a discussão do bloco das atas. 
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 (Não identificado) - Ligar o tempo, Sr. Presidente! 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, respeitosamente, eu vou recorrer da decisão 
anterior. Eu realmente gostaria de ter achado embasamento regimental. Mas não achei e vou, respeitosamente, 
recorrer da decisão de V.Exa. de discutir 7 atas, ainda mais... 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa., tem essa prerrogativa, e eu vou encaminhar 
ao Presidente José Sarney para que ele possa analisar a questão. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Ainda mais diante desses 5 minutos! Eu não sei nem por qual das 
atas eu começo! (Risos.) 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, eu quero me inscrever para discutir a ata. 
 (Não identificado) - Escolha uma, Deputado. 
 O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - Presidente, para me inscrever. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, enfim, tendo em vista que terei 5 minutos, eu, 
sinceramente, não sei por onde começar, nem por onde terminar. Eu quero aqui, assim como fiz na reunião do 
colegiado, dizer, em 3 minutos, da falta de diálogo que esta Comissão está tendo, enfrentando com o Palácio do 
Planalto. 

Sr. Presidente, eu peço silêncio, porque 5 minutos já não são suficientes. Se começar o diálogo 
paralelo, realmente fica difícil. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Solicito ao Plenário atenção para a manifestação do 
Deputado Felipe Maia. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Obrigado, Sr. Presidente.  

Como eu vinha dizendo, eu quero aqui deixar clara a falta de diálogo do Palácio do Planalto, da Ministra 
de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, com esta Comissão. Nós estamos, praticamente, — razão pela qual 
temos sete atas — há pelo menos 20 dias sem poder deliberar nenhuma matéria, no aguardo de um 
posicionamento por parte do Palácio do Planalto no que tange principalmente a 2 questões. Primeiro, uma 
interlocução com o Palácio do Planalto, qual seja, a indicação do Vice-Líder do Governo, que aqui seria o 
Coordenador da bancada do Governo, assim como a posição e o cumprimento de acordos anteriormente 
assumidos com membros dos partidos da Oposição e do Governo, no que tange à liberação das emendas.  

Na minha opinião, teria sido bastante proveitosa e positiva a reunião da última terça-feira, com a 
Ministra Ideli Salvatti, reunião essa em que foi acordado que se desenrolaria, ao longo desta semana, sob uma 
ameaça de não podermos continuar em razão do evento Rio+20, que começou na cidade do Rio de Janeiro. 
Para minha surpresa, a Ministra esteve, na manhã desta quarta-feira, num café da manhã, com a bancada do 
Nordeste, para discutir as prioridades daquela Região. Esteve presente nas dependências do Congresso 
Nacional e não convocou nenhum Líder, nem do Governo nem da Oposição. 

Eu quero ressaltar que faltam 20 dias para que nós possamos assinar os convênios e empenhar as 
nossas emendas.  

Eu, talvez, aqui, por ser, Sr. Presidente, de um partido da Oposição, eu tenha coragem de falar. Mas eu 
tenho certeza de que, aqui, membros da base estão calados, por outras razões, mas gostariam de, na minha 
boca, colocar outras palavras, do tratamento que estão recebendo. E eu quero tornar consciente a estes que a 
forma como nós temos de reagir é justamente nesta Comissão, exigindo respeito aos nossos partidos, aos 
nossos liderados, aos nossos coordenados.  

O movimento que os partidos da Oposição, até este momento, com a boa vontade de V.Exa., manteve 
foi buscando o entendimento, nada mais do que o entendimento, e um direito constitucional dos partidos e dos 
Parlamentares!. 
 Portanto, eu, no momento em que discuto a ata, num brevíssimo tempo, não poderia deixar de iniciar as 
minhas palavras externando a minha preocupação de termos, a 20 dias do encerramento dos empenhos, da 
assinatura dos convênios e dos empenhos das nossas emendas, uma falta de diálogo com o Palácio do 
Planalto, assim como uma grande preocupação com o curto espaço de tempo de aprovação da LDO — e não 
encontramos ambiente saudável para nos declinar sobre essa matéria. 
 Mas, Sr. Presidente, sobre as atas — na verdade, não é uma ata, são as atas —, eu quero aqui, 
apoiando-me na terceira reunião ordinária da segunda sessão deliberativa, do dia 24 e 25 de abril, em que está 
disposto que o Requerimento nº 4, de 2012, da CMO, requer a realização de audiência pública para debate com 
representantes da Caixa Econômica Federal para os repasses de recursos ao Orçamento da União... Esse 
requerimento tinha a minha autoria e, até então... 
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Sr. Presidente, eu peço novamente a gentileza a V.Exa. de pedir que este Plenário se acalme, que não 
haja discussões paralelas. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Solicito ao Plenário que respeite o Deputado Felipe 
Maia, que ainda dispõe de 2 minutos. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Obrigado, Sr. Presidente. 

Voltando ao que eu vinha dizendo, a audiência foi realizada, a Caixa Econômica Federal mandou dois 
diretores para aqui prestarem os esclarecimentos, foram apresentados novos modelos de análise e liberação 
das emendas parlamentares assim como do Restos a Pagar, mas, desde então, nada de concreto vem 
acontecendo. 
 Os Restos a Pagar da minha bancada, e eu tenho notícia de outras bancadas, não estão sendo 
executados. As medições não estão sendo realizadas. As obras não estão tendo o andamento que nós 
gostaríamos de ver após as palavras dos diretores da Caixa Econômica Federal. 
 O que me preocupa nas nossas audiências e reuniões, Sr. Presidente, é que parece que nós estamos 
falando ao vazio, tomando compromissos que não são assumidos, fazendo afirmações que parecem que valem 
naquele momento que são proferidas, mas no momento subsequente elas somem ao vento. 
 Assim acontece com as palavras dos diretores da Caixa Econômica Federal, que tomaram 
compromisso com uma centena de Prefeitos, ou quase uma centena de Prefeitos que lotavam este plenário em 
razão da Marcha dos Prefeitos, se não me engano a 12ª Marcha dos Prefeitos. Ali foi tomado um compromisso 
com os Prefeitos de que iria haver, nesse novo modelo de gestão da Caixa Econômica Federal, uma aceleração, 
um empenho, uma presença maciça dos representantes da Caixa Econômica Federal nos diversos Estados e 
Municípios do Brasil, para que esses Restos a Pagar pudessem ser processados e pagos. E, até então, até o 
presente momento, nada de concreto vem sendo realizado. 
 Assim como, Sr. Presidente, só para retificar essas atas, aqui vem dizendo que são representantes da 
Caixa Econômica Federal, na verdade eles eram diretores, mas isso é apenas uma correção de redação. A todo 
momento se refere à audiência pública com representantes da Caixa Econômica Federal, Arnon Bezerra. Eu 
gostaria que fosse retificado, para que pudesse ser dada a importância desses membros que tomaram 
compromisso com as nossas bancadas, com outras bancadas, e que não estão cumprindo aquilo que 
acordaram. 

Portanto, Sr. Presidente, nessa falta de diálogo com o Governo, nessa falta de compromisso assumido 
e não colocado em prática e nessas questões que aqui estão de uma forma reduzida colocadas nas sete atas 
que se repetem, eu peguei aqui alguns pontos apenas que são repetidos para que eu não tomasse o prazo que 
imaginei que eu tivesse de 20 minutos. Essas seriam as observações que eu queria fazer sobre as atas. 
 Muito obrigado, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado Felipe Maia. 
 Deputado Duarte Nogueira, V.Exa. dispõe de 5 minutos. 
 O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - Peço inscrição para discutir. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Presidente, Deputado Paulo Pimenta, antes de fazer a 
discussão da ata, eu quero apresentar uma questão de ordem à Mesa. 
 Sr. Presidente, quando se trata de matéria orçamentária, de fato, a Resolução nº 1, de 2006, alterada 
pela Resolução nº 3, de 2008, no seu art. 130, diz que o prazo máximo para a discussão de matéria 
orçamentária é de 5 minutos. Quando não se trata de matéria orçamentária — e ata não é matéria orçamentária 
—, nós caímos no Regimento Comum. E o que diz o Regimento Comum, no seu texto consolidado e normas 
conexas no seu art. 38? 

“Art. 38. Na discussão, os oradores falarão na ordem de inscrição, 
pelo prazo máximo de 20 (vinte) minutos, concedendo-se a palavra, de 
preferência, alternadamente, a Congressistas favoráveis e contrários à 
matéria.” 

 Portanto, eu apresento essa questão de ordem para que V.Exa. interprete não 5 minutos, e sim 20 
minutos, pois não se trata de matéria orçamentária que nós estamos agora a discutir. 
 O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Para contraditar, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado João Leão. 
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 O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, toda e qualquer matéria tratada na Comissão Mista 
de Orçamento é matéria orçamentária. Toda e qualquer matéria. Todas as matérias compostas por essas atas 
que aqui foram lidas são matérias orçamentárias. Todas! Todas! Absolutamente todas! 
 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Presidente, muitos dos prazos que estão sendo citados são 
prazos máximos e não prazos mínimos. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu agradeço a questão de ordem, tendo também 
como importante a participação do Deputado João Leão. 
 Na minha interpretação, a ata se enquadra no que dispõe o art. 130, e o tempo é 5 minutos. 
 V.Exa. tem 5 minutos. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Presidente, eu respeito a posição de V.Exa., não é matéria 
constitucional, portanto, nem cabe recurso, mas eu fiz questão de apresentar o meu ponto de vista. Agradeço a 
oportunidade e passo em seguida a discutir as atas. 
 Qual é a razão desse processo de obstrução que está acontecendo na Comissão Mista de Orçamento? 
Eu vou aqui, Presidente, com muita clareza, aproveitando os meus 5 minutos, discutir essa razão, que faz parte 
inclusive do contexto da ata. Em todas as atas, ou quase na sua totalidade, está claro que não houve acordo das 
Lideranças partidárias, do Colegiado para apreciação das matérias. 
 E por que não está havendo esse acordo, Sr. Presidente, Deputado Paulo Pimenta? Porque até agora o 
Governo sequer indicou o seu coordenador dentro da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização. Até agora, Sr. Presidente, nós estamos no mês de junho, o Líder do Governo no Congresso não se 
reuniu com os representantes do Colegiado para estabelecer qual é o planejamento do ritmo dos trabalhos desta 
Comissão. Há um descaso, um desrespeito por parte do Governo em relação não aos membros da Oposição, 
Senadores e Deputados, mas a todos os membros, Congressistas desta Comissão. 
 E faço aqui a leitura inclusive dos argumentos que apresentei a V.Exa. e aos demais coordenadores na 
reunião que antecedeu, para deixar registrada nos Anais da Comissão Mista de Orçamento a argumentação, 
com clareza e transparência por parte da bancada do PSDB, que aqui represento como seu coordenador. 
 O Orçamento para 2013, que está sendo elaborado pelo Poder Executivo, apresenta uma novidade em 
termos de conceito, que modifica substancialmente a forma de apresentação do Orçamento, concorrendo em 
muito para a falta de transparência. 
 No ano passado, o PPA apresentou um novo modelo de planejamento incluindo o conceito de 
iniciativas que concorriam com as ações orçamentárias. Foi retirado do plano as maneiras de atingir os objetivos 
dos programas que eram descritos pelas ações orçamentárias. 
 Agora, Sr. Presidente, o Governo propõe criar o PO — Plano Orçamentário, que vem a ser uma 
identificação orçamentária de caráter gerencial, não constante na Lei Orçamentária Anual, vinculada à ação 
orçamentária, conforme consta do Manual Técnico de Orçamento, o MTO, para 2013, consolidando informações 
nas ações. 
 As ações orçamentárias, que são os projetos e atividades, passam a ser padronizadas no orçamento, 
tal como foi feito no PPA vigente com os programas. A ideia, Sr. Presidente, é reduzir o Orçamento a termo, ou 
seja, transformar em Orçamento caixa-preta. E o detalhamento, quando, e se houver, será efetuado apenas no 
SIAFI, durante a sua execução. Tudo isso proposto no último mês de maio, há menos de 30 dias, para os órgãos 
setoriais de Orçamento, de forma açodada, e comunicado aos órgãos técnicos desta Casa ao final do mesmo 
mês de maio. 
 Esse tipo de modificação, em um Estado de Direito, é prévia e amplamente discutido com todos os 
atores envolvidos no processo, inclusive com a sociedade civil organizada, e só depois é adotada, se for o caso. 
Assim, o PSDB não pode concordar com a reunião desta Comissão, por tratar da LDO para 2013, sem que se 
tenha uma análise detalhada das Consultorias de Orçamento da Câmara e do Senado, que até agora não 
aconteceram. 

Portanto, esta discussão precisa ser ampliada com os profundos conhecedores do planejamento, 
economia e finanças públicas. A modificação estrutural proposta pelo Executivo, a nosso ver, por ser matéria de 
suma importância, dever ser tratada em sede da Lei Complementar de Finanças Públicas, prevista na 
Constituição Federal, com ampla discussão no Legislativo, e não o alijando do processo de discussão, de forma 
a impossibilitar que algum tecnocrata de plantão possa promover alteração dessa magnitude sem uma ampla 
discussão com a sociedade e por um mero manual direcionado aos técnicos envolvidos no processo de 
elaboração no âmbito do Executivo. 
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 Essas são as razões colocadas pela bancada do PSDB. Nós manifestamos aqui o nosso protesto pela 
maneira como o Governo está tratando a Comissão Mista de Planos e Orçamento; é um bullying que está 
fazendo o Governo com esta Comissão. Portanto, esta é a posição em que nós nos encontramos, neste instante, 
em realizar o processo de obstrução, para poder manifestar a maneira pela qual discordamos da falta de 
transparência que está sendo feita na discussão da LDO e será, obviamente, feita na discussão do Orçamento 
2013. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado Duarte Nogueira. 
 Deputado Reinaldo Azambuja, pelo tempo de 5 minutos. 
 O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - Presidente, qual o tempo que eu tenho? 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Cinco minutos. 
 O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - Eu gostaria, Presidente... Na ata da segunda reunião 
extraordinária, realizada no dia 23 de maio, consta como ausência de membros titulares inclusive a minha 
ausência. E nós fizemos um ofício, Presidente, justificando a ausência, pela Liderança, devido a compromissos 
que fomos atender, da Liderança de nosso partido. Então, gostaria de saber de V.Exa. se foi acatada essa 
ausência justificada; consta aqui, na ata do dia 23 de maio. 
  O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - No âmbito da Resolução nº 01, nas reuniões da 
Comissão de Orçamento só cabe justificativa em missão oficial ou atestado médico. Portanto, essa justificativa 
de V.Exa. é válida para o Plenário, para as Comissões da Casa, mas não se enquadra nos casos previstos na 
Resolução nº 01. 
 O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - Mas essa ausência, Sr. Presidente, foi homologada pelo 
Presidente da Casa, inclusive. E ele abonou a nossa justificativa. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Se nós entendemos aqui que foi... 
 O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - Eu gostaria, Presidente... 
  O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu vou buscar uma informação para que possamos 
reparar, eventualmente, se tiver ocorrido algum equívoco... 
 O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - O nosso Presidente Inocêncio... 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Com certeza, de minha responsabilidade. Então, se 
houver algum equívoco, vai ser reparado. V.Exa. tem 5 minutos. 
 O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - Outra coisa, Presidente: na ata da segunda reunião de 
audiência pública, da segunda sessão legislativa, do dia 8 de maio, na qual nós tivemos a presença da nossa 
Ministra Miriam Belchior aqui, nesta Comissão, nós tivemos, durante os trabalhos realizados na audiência 
pública, a ausência de V.Exa., e eu assumi, como 2º Vice-Presidente, a condução dos trabalhos. E também vejo 
que aqui, na ata, não consta que V.Exa. se retirou e que eu tive que assumir a presidência por alguns 
momentos. Eu acho que é um equívoco da redação, das pessoas que redigiram a ata, Presidente. Então, fazer 
um reparo também no que diz respeito ao dia 8 de maio, quando da audiência pública, quando V.Exa. teve que 
se retirar, e eu, por alguns momentos, assumi o seu lugar como 2º Vice-Presidente desta Comissão. Gostaria 
que fosse feito esse reparo na ata, porque não consta isso aqui, Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Agradeço a atenção de V.Exa. e explico que consta o 
nome somente quando o Parlamentar faz uso da palavra. Na medida em que V.Exa. não fez uso da palavra, não 
ficou o registro. Mas vamos procurar reparar isso e encontrar outro mecanismo de identificação. 
 O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - Isso é para que seja redigido na ata realmente o 
andamento de toda a reunião. 
 Eram esses os questionamentos que eu gostaria de fazer a V.Exa. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito bem. Agradeço-lhe, Deputado. 
 Deputado Marcus Pestana. 
 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, um tema muito presente na 
atualidade, como resultado do amadurecimento da democracia, é o da transparência. Cada vez mais se buscam 
fornecer instrumentos de controle social para que a população acompanhe as decisões dos Poderes e com isso 
a gente consolide a dinâmica democrática. E as atas são instrumentos de registro de memória essenciais, 
inclusive para validar o processo legislativo legal. É mostra disso que agora os votos dos membros e dos 
diretores do Banco Central sobre taxa de juros e demais decisões vão ser conhecidos, publicizados. 
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 É evidente que nós temos uma competente assessoria na Casa e é evidente que não imaginamos uma 
ata exaustiva que detalhe cada minuto, cada segundo das discussões feitas. Mas é preciso que a gente erga um 
método para classificar claramente o que e secundário e o que é principal. 
 Eu sou recém-chegado aqui, participei da audiência pública. Olhem como uma ata excessivamente 
sucinta prejudica a própria discussão da Comissão. Sou recém-chegado à Comissão. Temos aqui na pauta a 
discussão do relatório preliminar da LDO, no entanto, os indicadores macroeconômicos usados no relatório não 
têm nenhuma aderência com o que tivemos contato na audiência pública. No relatório preliminar, fala-se em PIB 
de 4,5%, e na discussão com o Presidente do Banco Central, maior autoridade monetária, ficou claro que entre o 
mercado e o próprio Governo teremos alguma coisa entre 1,5% e 2,5%. Então, a ata não pode deixar de 
registrar informações importantes como a que nos forneceu o Presidente do Banco Central. Eu preciso cotejar o 
que a maior autoridade monetária do País disse com os pressupostos que estão embasando a confecção do 
Orçamento anual. 
 Por outro lado, o nosso ex-Líder e experiente Deputado Duarte Nogueira manifestou claramente aqui, 
na mesma linha da afirmação da transparência, a involução que está ocorrendo. Eu fui Secretário de 
Planejamento e Orçamento de Minas Gerais por 4 anos. Na estrutura tradicional da dinâmica orçamentária, em 
qualquer país democrático do mundo, têm-se uma lei de diretrizes, têm-se o PPA, que é um planejamento mais 
de longo prazo, plurianual, e o Orçamento anual. 

É muito importante que a gente clareie isso e caminhe não no sentido de inovar. Novas jabuticabas. 
Nós já temos uma jabuticaba aqui que é o redutor de superávit primário, que já é uma inovação brasileira que 
compromete a integridade dos dados. E agora há o tal do Plano Orçamentário, que é um instrumento gerencial e 
que vai tirar clareza. 

A sociedade cobra que a peça orçamentária seja transparente e seja uma bússola, que seja realista, e 
não uma peça de ficção. Com as medidas que estão sendo tomadas — e os Mistérios e as equipes de 
planejamento já foram abordados —, vai ser uma involução exatamente na direção oposta, no sentido de que o 
Orçamento será, cada vez mais, uma peça de ficção e uma caixa preta. 
 E, por último, gostaria que se registrasse, na ata desta reunião, um elogio ao Deputado Duarte 
Nogueira pela postura de voz, pela dicção, pela calma com que leu todas as atas.  
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado. 
 Eu gostaria de informar à Comissão que este ano nós temos uma inovação: nós temos uma experiência 
já sendo executada com o setor de Taquigrafia, e a Comissão Mista de Orçamento é hoje uma Comissão que 
tem acompanhamento em tempo real. Hoje nós temos, na nossa página, as notas taquigráficas relatando, em 
tempo real, todo o debate que está aqui sendo realizado.  

Isso é muito importante. Quero registrar aqui o gesto da nossa equipe de Taquigrafia da Câmara, que 
disponibilizou à sociedade essa nova oportunidade de acesso e acompanhamento da sociedade com relação a 
tudo aquilo que ocorre no dia a dia da Comissão. 
 O último orador inscrito é o Deputado Augusto Coutinho. Depois vamos encaminhar. 
 O SR. DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como integrante 
que sou da bancada de Oposição nesta Casa, eu venho novamente reiterar o que tem sido muito discutido aqui: 
a questão que temos visto do desrespeito que o Governo Federal tem para com esta Casa, para com seus 
Parlamentares. 
 É lamentável assistirmos isso a cada ano, a cada Orçamento que se passa, muito mais agora, diante da 
postura — e isso aqui foi muito bem relatado pelo Deputado Felipe Maia — da Ministra Ideli Salvatti para com as 
emendas orçamentárias deste ano.  

É importante registrar, Sr. Presidente, e a imprensa tem, inclusive, noticiado isso, que um dos graves e 
sérios problemas do Governo Federal é a execução do Orçamento. A Presidente da República inclusive tem se 
posicionado, mandando os seus Ministros apertarem o acelerador e gastar. 
 Mas, Sr. Presidente, eu pediria silêncio aqui, senão perdemos a concentração.  

Então, a Presidente da República tem se posicionado.  
Eu estava acompanhando, no ano de 2012, o que já foi executado do Orçamento previsto pelo Governo 

Federal. Nós já estamos, a bem dizer, na metade do ano, e se pegarmos os três principais Ministérios 
responsáveis pelo investimento no País — Ministério dos Transportes, Ministério da Integração e Ministério das 
Cidades —, observamos que, nesse período, investiram apenas 14,9%. Vejam bem, Srs. Deputados e Srs. 
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Senadores: com 6 meses de vigência do Orçamento de 2012, o Governo Federal foi capaz de gastar apenas 
14,9%.  

Vejamos o mesmo período do ano anterior, com um desempenho, inclusive, pífio, em que o Governo 
Federal não conseguiu fazer com que suas obras, principalmente as do PAC, saíssem do papel. No ano de 
2011, que foi muito pouco produtivo, nesse mesmo período, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós tínhamos já a 
execução de 23,9%. De uma dotação orçamentária prevista de 33 bilhões em investimentos, o Governo Federal 
gastou, nesses 6 meses, apenas 4,9 bilhões. 
  Aí eu volto a um assunto que muito tem sido discutido nesta Casa — há pouco, assinei uma PEC de 
um companheiro Deputado que tratava desse assunto: é fundamental, Sr. Presidente, que nós que somos 
eleitos pelo povo brasileiro e representamos os seus Estados, que esta Casa tenha um Orçamento impositivo. 
 Se for necessário, baixemos o valor das emendas orçamentárias dos Srs. Deputados, mas é 
fundamental que elas sejam atendidas, porque nós aqui somos eleitos pelo povo do nosso Estado e sabemos as 
dificuldades por que passam os Municípios. 
 Inclusive, Sr. Presidente, isso acabará com aquilo a que assistimos hoje, que é exatamente a inversão 
completa do pacto federativo, quando se concentram todos os poderes nas mãos do Governo Federal e fica 
quase nenhum poder nas mãos dos governadores e prefeitos. E os Srs. Prefeitos têm que vir aqui, com o pires 
na mão, e ter um alinhamento político com quem está no comando do País, para que consigam liberar as 
emendas orçamentárias, o que, muitas vezes, deixam um custo para que aconteça. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Deputado. 
 O SR. DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO - Então, nós vimos aqui, Sr. Presidente... 
 Já usei 3 minutos do meu tempo? 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Já concluiu o seu tempo. 
 O SR. DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO - Já concluiu? 
 Então, só para concluir, Sr. Presidente, pedindo só mais um prazo a V.Exa., quero dizer que venho, 
aqui nesta Casa, reiterar a importância de termos um Orçamento impositivo. 

Muito obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não havendo nenhum orador inscrito, eu coloco as 
atas em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
 Aprovadas. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Verificação, Presidente, verificação de votação nominal. 
(Pausa.) 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Vou pedir o apoio do nosso ilustre Relator.  

Quem é que está pedindo verificação? (Pausa.) Duarte Nogueira. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - O Deputado Felipe Maia pede pelo Democratas e entra em 
obstrução, Sr. Presidente. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Deputado Duarte Nogueira. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - É o PSDB e o Democratas, não é? 
 (Não identificado) - Sr. Presidente, Sr. Presidente... 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Os Parlamentares que apoiam o pedido são os 
Deputados Duarte Nogueira, Augusto Coutinho, Felipe Maia. Precisamos do autor e de mais quatro 
Parlamentares. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - O autor e mais três. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Mais quatro Parlamentares. 
 (Não identificado) - São quatro no total. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - É 10%, Sr. Presidente: mais quatro. 
 (Não identificado) - Quatro no total. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores, eu vou me basear na orientação que 
recebi do Senado Federal para a composição de todos esses números: é um e mais quatro. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Um e mais três, Sr. Presidente. É10%. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores, a fração dá 3,1. Segundo a orientação que 
eu estou recebendo, corrige-se sempre para cima. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Quatro, mas o autor faz parte. 
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 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Não, o autor é um dos quatro. Sr. Presidente, em qualquer 
Comissão da Casa, o autor faz parte. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores, podem encaminhar, por gentileza, a ... Eu 
vou encaminhar a votação nominal. (Pausa.) 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, questão de ordem, para dirimir essa dúvida.
 Começou a Ordem do Dia do Senado, consequentemente... 
 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Não, mas abriu novamente. 
 (Não identificado) - Ela fechou de novo. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Abriu novamente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Tudo bem. A hora em que estiver aberta a Ordem do 
Dia da Câmara e do Senado, nós vamos paralisar. 
 O SR. SENADOR WELLINGTON DIAS - Sr. Presidente, a Ordem do Dia do Senado já foi encerrada. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Mas abriu novamente. 
 O SR. SENADOR WELLINGTON DIAS - (Riso.) Questão de ordem para a Ordem do Dia. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores, o art. 136 da Resolução nº 1, de 2006, 
exige que sejam quatro apoiadores mais o requerente; 10% de 31, corrige-se para cima.  

Vou me basear na regra que tem sido utilizada dentro da Casa. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, nós temos cinco.  

Agora, é inovadora essa interpretação. Eu vou me aprofundar nisso, porque em qualquer Comissão da 
Casa... 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Solicito que V.Exas. indiquem quem são os 
Deputados. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - A Deputada Professora Dorinha, o Deputado Augusto Coutinho... 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado.  
 Vamos proceder à votação. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, o PSDB em obstrução. 
 O SR. SENADOR CLÉSIO ANDRADE - Sr. Presidente, poderia prosseguir a votação? Sr. Presidente, 
podia... 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Quem está falando? Senador Clésio Andrade. 
 O SR. SENADOR CLÉSIO ANDRADE - O Senado já encerrou a sessão. Não tem sessão... 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Agradeço a V.Exa. 
 O SR. SENADOR CLÉSIO ANDRADE - Poderia proceder à votação no Senado? 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A verificação é da Câmara, Senador.  

(Não identificado) - É da Câmara. 
 O SR. SENADOR CLÉSIO ANDRADE - Não, a verificação é um mais três, e eles não têm. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não, já apresentaram. Vamos lá. 
 O SR. SENADOR CLÉSIO ANDRADE - O.k. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Sr. Presidente, já posso começar? 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Fique à vontade. 

O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Fazemos a chamada. Pelo PT. 
 Deputado João Paulo Lima. “Sim” ou “não”? (Pausa.)  
 “Sim”, aprovando as atas.  

Deputado Josias Gomes. (Pausa.)  
O SR. DEPUTADO JOSIAS GOMES - “Sim”. 

 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - “Sim”.  
Deputado Paulo Pimenta. (Pausa.) Não conta. O Presidente não conta. 

 Deputado Waldenor Pereira.  
 O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - “Sim”, Sr. Presidente. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - “Sim”.  

Deputado Zeca Dirceu.  
 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - “Sim”, Sr. Presidente. 
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 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - “Sim”. 
 PMDB. 
 Deputado Aníbal Gomes. (Pausa.) 
 Deputado Edio Lopes.  
 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - “Sim”, Sr. Presidente. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - “Sim”. 
 Deputado Eliseu Padilha. (Pausa.) 
 Deputado Leandro Vilela.  
 O SR. DEPUTADO LEANDRO VILELA - “Sim”, Sr. Presidente. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Deputado Lucio Vieira Lima. (Pausa.) 
 Deputado Mauro Lopes. (Pausa.) Ausente 
 PSDB. 
 Deputado Duarte Nogueira. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - PSDB em obstrução, Presidente. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Deputado Reinaldo Azambuja.  
 O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - PSDB está em obstrução. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Está em obstrução. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O Parlamentar que...  
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - É “sim” ou “não”, não é? 
 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Os Parlamentares que contam para o apoiamento... 
 (Não identificado) - É porque está em votação, não é mais orientação de voto. 
 (Não identificado) - Pode ser abstenção, não é? (Pausa.) Não? 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Pode ser abstenção... Pode ser obstrução, mas conta 
para o quorum. 
 (Não identificado) - Pode ser abstenção.  

(Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Não, Sr. Presidente, espera aí, espera aí... 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Conclua a votação, conclua a votação! 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - O Deputado que entrou em obstrução é obrigado a votar; não a 
bancada nem os quatro,... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeito. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - ... apenas quem pediu obstrução, ou seja, eu, o Deputado Duarte 
Nogueira... 
 (Não identificado) - A bancada que acompanha a Mesa é obrigada a votar. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores, nós estamos em regime de votação, e 
vamos concluir a votação.  

Senador... 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Deputado Duarte Nogueira. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Obstrução, Presidente. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Deputado Reinaldo Azambuja.  
 O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - Obstrução. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Deputado Wandenkolk Gonçalves. (Pausa.) 
 PP. 
 Deputado João Leão. (Pausa.) “Sim”, não é? 
 Deputado Renato Molling. (Pausa.) 
 Deputada Cida Borghetti. (Pausa.) 

DEM.  
 Deputado Augusto Coutinho.  
 O SR. DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO - Obstrução, Sr. Presidente. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Deputado Felipe Maia. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Obstrução. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. 
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 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Obstrução. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Do PR. 
 Deputado João Maia. 
 O SR. DEPUTADO JOÃO MAIA - “Sim”, Sr. Presidente. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Deputado Luciano Castro. (Pausa.) 
 PSB. 

Deputados Paulo Foletto (Pausa.)  
Deputado Laurez Moreira. (Pausa.) Ausentes. 

 PDT. 
 Deputado Giovanni Queiroz. (Pausa.) 
 Deputado Paulo Rubem Santiago. (Pausa.) Ausentes 

Bloco PV/PPS. 
Deputado Arnaldo Jardim .(Pausa.) 
Deputado Paulo Wagner.  
O SR. DEPUTADO PAULO WAGNER - “Sim”, Sr. Presidente 

 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - PTB. 
 Deputado Arnon Bezerra. (Pausa.) 
 PSC. 
 Deputado Ratinho Junior. (Pausa.) 
 PCdoB. 

Deputado Osmar Júnior. (Pausa.) 
 PMN. 
 Agora, vamos chamar os Suplentes. 
 Deputado Cláudio Puty. (Pausa.) 
 Deputado Leonardo Monteiro. (Pausa.) 
 Deputado Assis Carvalho. (Pausa.) 
 Deputado Vander Loubet . (Pausa.) 
 Deputado Vanderlei Siraque.  
 O SR. DEPUTADO VANDERLEI SIRAQUE - “Sim”. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Completou. 
 PMDB. 
 Deputado Celso Maldaner. (Pausa.) 
 Deputado Joaquim Beltrão. 
 O SR. DEPUTADO JOAQUIM BELTRÃO - “Sim”, Sr. Presidente. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - “Sim”. 
 Deputado Hugo Motta. (Pausa.) 
 Deputado Osmar Serraglio. 
 O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLIO - “Sim”, Sr. Presidente. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - PSDB. 
 Deputado Carlos Alberto Leréia. (Pausa.) 
 Deputado Marcus Pestana.  
 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Obstrução, Sr. Presidente. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - PP. 
 Deputado Roberto Balestra. (Pausa.) 
 Deputado Toninho Pinheiro. (Pausa.) 
 Deputado Waldir Maranhão.  
 O SR. DEPUTADO WALDIR MARANHÃO - “Sim”, Sr. Presidente. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Deputado Waldir Maranhão, “sim”. 

DEM. 
 Deputado Eli Correa Filho. (Pausa.) 
 Deputado Lira Maia. (Pausa.) Ausentes. 
 Deputado Luiz Carlos Setim.  
 O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS SETIM - Obstrução, Sr. Presidente. 
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 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - PR. 
 Deputado Giacobo. (Pausa.) 
 Deputado Jaime Martins. (Pausa.) 
 PSB. 
 Deputada Sandra Rosado. (Pausa.) 
 Deputado Antonio Balhmann. (Pausa.) 
 PDT. 
 Deputado Felix Mendonça Júnior.  
 O SR. DEPUTADO CELSO MALDANER - Deputado Celso Maldaner está presente.  

O SR. DEPUTADO FELIX MENDONÇA JÚNIOR - “Sim”. Deputado Felix Mendonça Júnior, “sim”. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - “Sim”, não é? Felix Mendonça. 
 Deputado Marcos Rogério. 
 O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - “Sim”, Sr. Presidente. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - “Sim”. 
 Bloco PV/PPS. 
 Deputado Roberto de Lucena. (Pausa.) 
 Deputada Stepan Nercessian. (Pausa.)  
 PTB. 
 Deputado Antonio Brito. (Pausa.) 
 PSC. 
 Deputado Leonardo Gadelha. (Pausa.)  
 PCdoB. 
 Deputada Manuela d'Ávila. (Pausa.) 
 Alguém deixou de ser chamado? 
 O SR. DEPUTADO CELSO MALDANER - Celso Maldaner vota “sim”. 
 O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Luciano Castro, Sr. Presidente, vota “sim”. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Luciano Castro, “sim”? 
 O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Deputado Luciano Castro, “sim”. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Agora faltou o Celso Maldaner. (Pausa.) 
 O SR. DEPUTADO CELSO MALDANER - Vota “sim”. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALARES - “Sim”. O.k. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Algum Parlamentar não exerceu o direito de voto? 
(Pausa.) 
 O SR. DEPUTADO LAUREZ MOREIRA - Deputado Laurez Moreira, “sim”. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Deputado Laurez Moreira, “sim”? 
 O SR. DEPUTADO LAUREZ MOREIRA - “Sim”, 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Algum outro Parlamentar? (Pausa.) 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Deputado Giovanni Queiroz? (Pausa.) Não 
conta, não é? 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O.k. Quanto deu? 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Vamos, então, fazer a contagem. (Pausa.) 

(Não identificado) - Se faltar número eu estou aqui, Presidente. 
(Não identificado) - Não é para votar, não? Pode votar? Sou membro titular. 

 (Não identificado) - Presidente, há mais um voto, aqui. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Encerramos a votação. Tivemos 18 votos “sim”, 3 
votos... Tivemos 18 votos “sim” e tivemos 5 abstenções. 

Portanto, temos quorum. 
Está aprovado. 

 Representação do Senado. 
 Os Srs. Senadores que aprovam as atas permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
 Aprovadas. 
 Seguimos adiante. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - O pedido de votação nominal foi às 16h30min. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Às 16h44min.  
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Às 16h44min terminou. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - No momento em que foi proclamado o resultado.  
 Passo adiante. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Mas conta o momento do pedido. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O momento em que foi proclamado o resultado, 
16h44min. 
 Conforme decidido na 4ª reunião ordinária, realizada em 17 de abril, fica dispensada a leitura dos 
expedientes, que serão transcritos nas notas taquigráficas desta reunião. Informo ainda que a lista com os 
expedientes será enviada através do correio eletrônico aos gabinetes dos membros e às Lideranças partidárias 
desta Comissão. 
 Requerimento para inversão da ordem da pauta. 
 Requerimento para inversão de pauta, no sentido de apreciar inicialmente o relatório preliminar, com 
emendas, apresentado ao Projeto de Lei nº 3, de 2012, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e 
execução da Lei Orçamentária de 2013. 
 Autor do requerimento: Senador Antônio Carlos Valadares. 
 O Requerimento está em discussão. 
 Não havendo quem queira... 
 (Não identificado) - Não, quero discutir. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O requerimento está em discussão. 
 (Não identificado) - Eu só não tenho o requerimento em mãos, ainda, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Como?  
 (Não identificado) - O requerimento. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O requerimento é de inversão de pauta. 
 (Não identificado) - Ah, de inversão. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Em discussão. 
 Não havendo quem queira discutir, a discussão está encerrada.  
 O requerimento está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Presidente, eu quero orientar o voto. 
 (Não identificado) - É uma inversão de pauta. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Eu quero orientar o voto. 
 (Não identificado) - As bancadas querem indicar... 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Para orientar o voto. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa. tem 1 minuto. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, eu quero orientar o voto contrário à inversão 
da pauta, tendo em vista que, obviamente, nós nos encontramos em obstrução. Mas eu queria aproveitar esse 
meu minuto para, além de orientar o voto “não” à bancada o PSDB, pedir que V.Exa. confirmasse uma 
informação que me chega, de que o Presidente Marco Maia acaba de abrir a Ordem do Dia no Plenário da 
Câmara dos Deputados. Portanto, todas as deliberações nesta Comissão e em todas as outras ficam 
prejudicadas, do ponto de vista regimental, passíveis de anulação. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Vou pedir à assessoria que busque essa informação. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - A luzinha está piscando na mesa, aí, Presidente. 
 O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - O Requerimento está em processo de votação, Sr. Presidente. 
Conclua a votação. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - A luzinha está piscando. 
 O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Está em processo de votação. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - A deliberação vai ser anulada. 
 O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Como o requerimento está em processo de votação, a deliberação 
não é anulada. Está em processo de votação. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Não foi votado, nós estamos orientando o voto. O PSDB 
orientou “não”, a matéria ainda não foi votada. Se ela for votada vai ser anulada. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A discussão foi encerrada, o requerimento está em 
votação. Nós, confirmando o início da Ordem do Dia — se alguém da assessoria puder confirmar aqui essa 
informação —, nós precisamos suspender. (Pausa.) 
 A reunião está suspensa e será retomada hoje, a partir das 18 horas. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Itens constantes da Pauta nº 12 de 2012.  
 Em face do início da Ordem do Dia no plenário, suspendo a presente reunião. Antes, convoco 
continuação desta reunião ordinária para hoje, após o término da Ordem do Dia nos plenários da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal. 
 Com a palavra o Deputado Duarte Nogueira. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma consulta a V.Exa., 
que zela, neste instante, pelo Regimento. 
 Por causa da realização da Ordem do Dia no plenário, ficamos impossibilitados de deliberar qualquer 
matéria na Comissão de Orçamentos, mas eu consulto se V.Exa., independentemente do horário de término da 
Ordem do Dia no plenário, pretende reabrir os trabalhos ainda no dia de hoje. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Pretendo reabrir os trabalhos e, evidentemente, 
vamos analisar no momento adequado à existência do quorum necessário. Eu irei abrir a reunião tão logo ocorra 
a conclusão dos trabalhos no plenário. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - O.k. Obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A reunião está suspensa. 
 (A reunião é suspensa.) 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Declaro reiniciada a 7ª Reunião Ordinária da 
Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes na 
Pauta nº 12, de 2012. 
 Nós suspendemos a reunião num momento em que havíamos concluído a discussão do requerimento 
para a inversão da pauta, e o Coordenador da bancada do PSDB pedia a palavra para a orientação do voto da 
sua bancada. Portanto, nós teremos o encaminhamento dessa questão. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Tem a palavra V.Exa. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Segundo a nossa Resolução nº 1, de 2006, alterada pela 
Resolução nº 3, de 2008, no seu art. 134, para a abertura ou a reabertura dos trabalhos, nós precisamos do 
quorum mínimo de um sexto em cada Casa, o que implica, portanto, a presença de seis Deputados, no mínimo, 
e de dois Senadores, no mínimo.  
 Nós não temos esse número de congressistas em plenário. Portanto, a sessão não pode ser reaberta e 
deve ser encerrada. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Seis Deputados nós temos. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Dois Senadores. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O Senador Armando Monteiro, por si só, representa 
não só o Estado de Pernambuco, mas boa parte do Nordeste. (Risos.) Eu acho que nós poderíamos considerar 
que o Senador Armando Monteiro... 
 Senador, resolve essa questão regimental? 
 (Não identificado) - Na qualidade e valor pessoal eu concordo com V.Exa., mas numericamente, 
infelizmente, não. De acordo com a resolução, essa reunião não pode ter prosseguimento, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeitamente. 
 A palavra está à disposição dos senhores.  
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, V.Exa. precisa encerrar a sessão. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não havendo... 
 O SR. DEPUTADO JOSIAS GOMES - Sr. Presidente, eu queria dizer da importância de nós... 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Presidente, não cabe, Presidente. 
 O SR. DEPUTADO JOSIAS GOMES - ... dada que esta é uma reunião de deliberação... 
 Eu estou com a palavra, colega! 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Está descumprindo o Regimento, Presidente. Questão de 
ordem. O Regimento está sendo descumprido.  
 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu vou encerrar. Eu vou considerar quorum 
insuficiente para a Ordem do Dia. Não vou retomar a Ordem do Dia por insuficiência, mas, por uma questão de 
relação legislativa cordial, a palavra vai ser garantida ao Deputado Josias. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 0873/12  13/06/2012 
 
 

 2

 (Não identificado) - Não. Eu acho que V.Exa. encerra a sessão, para que não reste dúvida e depois 
passa a palavra... 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não. Eu não vou colocar, Deputado.  

(Não identificado) - Nós, cordialmente, ficaremos para ouvir o nobre colega. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O senhor pode ter a tranquilidade de que eu não 
colocarei. O que eu disse aqui eu não vou voltar atrás. 
 Não havendo mais interesse por parte do Deputado Josias em fazer uso da palavra, vou cancelar a 
reunião de amanhã, marcada para as 10 horas, e convocar uma nova reunião para a próxima terça-feira, dia 19, 
às 14 horas e 30 minutos, e reunião dos Líderes para terça-feira, às 14 horas. 
 Está cancelada também a reunião que ocorreria hoje às 18 horas. 
 Está encerrada a sessão. 




