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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhoras e senhores, há 

número regimental para abertura dos trabalhos. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA  - Questão de ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Declaro iniciada a 8ª 

Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 13, de 

2012. 

Em virtude da inexistência de quorum para deliberação na representação do 

Senado, não temos como dar prosseguimento a esta reunião. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - É isso, Sr. Presidente. Eu queria fazer 

uma questão de ordem baseada no art. 134 do Regimento Comum e na Resolução 

nº 01, que determina que existe a necessidade mínima, para se iniciarem os 
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trabalhos, de um sexto das composições. Infelizmente — ou felizmente —, nós não 

temos a composição nesta... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Nós temos; um sexto nós 

temos. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Não temos presente um sexto. Temos 

um Senador, deveríamos ter dois. Só há o Senador Antônio Carlos Valadares, o 

que não compõe o quorum mínimo. Por essa razão, solicito a V.Exa. que encerre 

os trabalhos desta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Só um minutinho, Sr. 

Parlamentar. 

Qual é o quorum de Senadores que nós temos neste momento? Assinado. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, a Resolução nº 01 diz:  

“Art. 134. Os trabalhos da CMO somente serão iniciados com a 

presença mínima” — presença — “de 1/6 (um sexto) de sua composição em 

cada Casa”.  

Nós temos a presença do Senador Antônio Carlos Valadares; nós não temos 

a presença de outro Senador. Ou seja, nós não temos presença para iniciar os 

trabalhos desta Comissão.  
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado João Maia. 

O SR. DEPUTADO JOÃO MAIA - Sr. Presidente, eu queria falar para esta 

Comissão, falar para a Casa, falar para o Deputado Felipe Maia, meu conterrâneo, 

que está fazendo seu papel de oposição, legítimo... 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, eu peço desculpas ao 

Deputado João Maia, mas peço a V.Exa. que encerre a sessão. Nós não podemos 

ficar dando prazo para que a base mobilize seus integrantes e componha... 

O SR. DEPUTADO JOÃO MAIA - Deputado Felipe Maia, deixe-me terminar 

de falar, homem. V.Exa. fala tanto! 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Eu terei o maior respeito a V.Exa. Eu só 

peço ao Presidente que encerre os trabalhos desta sessão. Nós não podemos ficar 

aqui aguardando que a base se mobilize para trazer outro Senador para a 

Comissão, Sr. Presidente. Por favor, vamos ter respeito pela Resolução. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado, eu só vou ouvir 

o Deputado João Maia, porque S.Exa. tem direito a contradizer a sua interpretação.  

Deputado João Maia. 

O SR. DEPUTADO JOÃO MAIA - Não, eu quero mais do que contradizê-lo; 

eu quero fazer um apelo ao Deputado Felipe Maia, ao PSDB, à Oposição. Quero 

dizer o seguinte: nós precisamos votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela é 

fundamental. Deputado Felipe, estou dizendo o seguinte: essa questão da 

presença física... Deputado Felipe, essa questão da presença física é muito 

questionável. Se o Senador vem aqui e assina e ele não está presente porque saiu 

para o banheiro, cai a sessão? É isso? Então, eu acho que devíamos ter um pouco 

de compreensão com essa questão. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Para contraditar, Sr. Presidente. Deixe-

me ler para o Deputado João Maia o parágrafo único do art. 134, que eu acho que 

não li.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Um momento, Deputado. 

Com a palavra o Deputado Zeca Dirceu. 

O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Sr. Presidente, não há aqui nenhum 

Senador da Oposição que tenha autoridade regimental para pedir verificação de 

quorum. Então, é improcedente o pedido feito pelo Deputado. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Eu não estou pedindo verificação de 

quorum; eu estou fazendo uma questão de ordem, Sr. Presidente. E peço a V.Exa. 

que encerre a sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Felipe Maia, eu 

quero garantir-lhe o seguinte: o Regimento dispõe que se às 15 horas não  houver 

quorum, a sessão não pode ser instalada. Se prevalecer a interpretação de V.Exa., 

podem chegar dez Senadores aqui que o que vai valer é a situação das 15 horas. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Então, que fique deliberado que nós não 

temos quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu só estou entendendo 

aqui exatamente essa interpretação do presente. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Eu quero fazer uso da palavra, Sr. 

Presidente, só para ler o parágrafo único ao Deputado João Maia. Infelizmente, o 
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Deputado João Maia não estava na nossa reunião de coordenadores e, talvez, não 

saiba o contexto exato da minha postura na tarde de hoje. O Deputado João Maia, 

talvez, não esteja ciente dos acontecimentos dessa última semana. E é importante 

que S.Exa. tenha conhecimento, porque, como meu conterrâneo e, ainda mais, 

primo, pode, quem sabe, ajudar os partidos da Oposição a não serem classificados 

como partidos de classe B, partidos de outra categoria ou, quem sabe, pode salvar 

a Presidente da República de cometer um crime de responsabilidade fiscal, de ser 

enquadrada no art. 85 da Constituição Federal, que determina que é crime de 

responsabilidade um Presidente...  

Vou ler o art. 85: “São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da 

República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra: (...) 

VI - a lei orçamentária.” 

Deputado João Maia, na manhã de hoje chegou ao meu conhecimento que 

foram empenhadas diversas emendas. Por exemplo, o partido de V.Exa., qual seja, 

o PR, na semana passada, havia empenhado 5.294 reais. Hoje estão empenhados 

4 milhões de reais. De 5 mil para 4 milhões de reais. Vamos ver quanto o PT havia 

empenhado na semana passada, até o dia 8. Havia empenhado 311.900 mil reais, 

e hoje são 4.887 milhões. Isso caracteriza um desrespeito à Lei Orçamentária e um 

desrespeito aos partidos da Oposição. 

Deputado João Maia, eu respeito o apelo de V.Exa., mas não tenho como 

mudar a postura dos partidos de oposição. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Deputado Felipe 

Maia. 

Nós vamos suspender a reunião... 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Encerrar, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO JOÃO MAIA - Sr. Presidente, a afirmação que está 

sendo feita pelo Deputado não tem como ser atestada. Às 15 horas, os Deputados 

assinaram, e não há como precisar se eles estavam aqui às 15h01min ou não. Eles 

podem ter saído e retornado, como acabou de fazer o Senador Paim. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Questão vencida, Sr. Presidente. V.Exa. 

já decidiu essa questão. Matéria vencida. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Já está marcada uma 

reunião para as 18 horas. Impreterivelmente, às 18 horas nós iremos abrir a 

reunião. Já temos outra reunião marcada para as 20 horas. Temos reunião amanhã 

marcada às 14 horas, às 18 horas e às 20 horas. Espero contar com  a presença 

de todos os senhores e senhoras, impreterivelmente, às 18 horas, para que nós 

possamos votar o relatório da LDO e as MPs nºs 566 e 569. 

Muito obrigado a todos pela presença. 

 


