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OBSERVAÇÕES 

 

A reunião foi suspensa e reaberta e novamente suspensa. 
 
 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhoras e senhores, há número regimental 

para a abertura dos trabalhos. 
 Declaro iniciada a 11ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 16, de 2012. 
 Há quorum para deliberação da representação da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. 
 Suspendo a reunião pelo prazo de 30 minutos para que possamos concluir as negociações 
entre as Lideranças para a definição da Ordem do Dia. 
 (A reunião é suspensa.) 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhoras e senhores, declaro reiniciada a 
11ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à 
apreciação das matérias constantes da Pauta nº 16, de 2012. 
 Por gentileza, solicito aos Srs. Parlamentares que possibilitem o início dos trabalhos. 
 Nós estamos nos esforçando para estabelecer  discussão com as Lideranças, com os 
coordenadores das bancadas da Câmara e do Senado, que possibilite o enfrentamento da Ordem do 
Dia e de uma série de matérias pendentes de deliberação. 
 No entanto, não conseguimos chegar ainda a entendimento acerca da pauta, acerca dos temas 
a serem deliberados. Solicito a atenção do Plenário, porque está um pouco difícil encaminharmos de 
maneira adequada a reunião.  
 O que faremos? Suspenderemos a reunião até as 20 horas. Mas, durante esse período, o 
Senador Antônio Carlos Valadares, Relator da LDO, estará à disposição dos Srs. Coordenadores e dos 
Srs. Parlamentares, para que possamos fazer o encaminhamento prévio da discussão dos destaques. 
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Como os destaques serão todos acolhidos ou não pelo Relator antes de serem levados à 
deliberação, se produzirmos uma conversa prévia, na qual os senhores já possam adiantar ao Relator 
eventuais destaques que serão apresentados, além daqueles que já foram apreciados, na reunião das 
20 horas estaremos com boa parte dos encaminhamentos já cumpridos. 

Então, vamos suspender a reunião, mas trabalharemos durante toda a tarde para que na 
reunião das 20 horas haja consenso preliminar entre os autores dos destaques, os coordenadores de 
bancadas, o nosso Relator e as representações da Liderança do Governo e da Oposição. 
 Deputado Gilmar Machado. 
 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, queria apenas reafirmar isso. Peço 
aos Parlamentares que tenham algum destaque a apresentar — já falei inclusive com o Senador Paulo 
Paim, que tem  matéria importante a ser apreciada —, que o façam até as 20 horas — prazo dado por 
V.Exa. —, para que possamos agilizar os trabalhos e terminar a votação ainda hoje na Comissão. 
Sendo assim, amanhã haverá condições de votação em plenário. 
 Faço apelo àqueles que ainda têm algum problema que nos procurem rapidamente para que 
possamos ir ao Senador e deixar tudo organizado até as 20 horas, quando V.Exa. chamará  reunião 
para conclusão dos trabalhos. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A palavra está à disposição dos 
Parlamentares. 
 Deputado Toninho. 
 O SR. DEPUTADO TONINHO PINHEIRO - Sr. Presidente,  tenho três destaques a apresentar. 
Como devo proceder? 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa. deve procurar o Deputado Gilmar 
Machado. O Senador Antônio Carlos Valadares está na Comissão. Vamos previamente discutir os 
destaques para ver se o Senador os acolhe. Isso já resolve boa parte do problema. 
 Obrigado. 
 O SR. DEPUTADO WALDIR MARANHÃO - Sr. Presidente, só para esclarecer. Como 
coordenador da bancada do PP, tentarei, passo a passo, construir  diálogo para que possamos 
viabilizar o entendimento. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado. 
 Algum outro Parlamentar deseja fazer uso da palavra? (Pausa.) 
 A reunião está suspensa. Será retomada às 20 horas. 
 (A reunião é suspensa.) 
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A reunião foi suspensa e reaberta. 
A reunião foi suspensa. 

 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Declaro reiniciada a 11ª Reunião Ordinária 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação das 
matérias constantes da Pauta de nº 16, de 2012.  

 Comunico aos senhores e às senhoras que estamos aguardando a chegada de alguns líderes 
ainda e manteremos a reunião suspensa por mais 10 minutos. Em 10 minutos, nós iniciaremos para 
tratar da Ordem do Dia. A reunião está suspensa. 

(A reunião é suspensa.) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Declaro reiniciada a 11ª Reunião Ordinária 

da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das 
matérias constantes da pauta de nº 16, de 2012. 
 Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura das atas, por terem sido 
distribuídas antecipadamente. 
 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, solicitamos a leitura da ata. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Solicito ao Deputado Siraque que proceda à 
leitura das atas. 
 Pode vir aqui, Deputado, por gentileza. 
 É lido o seguinte: 

“Ata da Nona Reunião Ordinária da 2ª Sessão Legislativa, da 
54ª Legislatura, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, realizada em 26 de junho de 2012. 
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Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e doze, 
reuniu-se a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, no Anexo II, Plenário 02 da Câmara dos Deputados, com 
o objetivo de apreciar a Pauta nº 14. Verificou-se a presença dos 
seguintes parlamentares: - Deputados titulares: Arnon Bezerra, Cida 
Borghetti, Duarte Nogueira, Edio Lopes, Eliseu Padilha, Felipe Maia, 
João Maia, João Paulo Lima, Leandro Vilela, Luciano Castro, Paulo 
Foletto, Paulo Pimenta, Paulo Rubem Santiago, Paulo Wagner, 
Professora Dorinha Seabra Rezende, Reinaldo Azambuja e 
Wandenkolk Gonçalves; - Senadores titulares: Antonio Carlos 
Valadares, Benedito de Lira, Flexa Ribeiro, Paulo Paim e Romero 
Jucá; - Deputados suplentes: Celso Maldaner, Cláudio Puty, Jaime 
Martins, Leonardo Gadelha, Luiz Carlos Setim, Marcos Rogério, 
Roberto Balestra, Roberto de Lucena, Toninho Pinheiro, Vanderlei 
Siraque e Waldir Maranhão; - Senadores suplentes; Ana Rita, Angela 
Portela, Antonio Russo e Sérgio Souza; - Parlamentar não membro 
presente: Deputado Gilmar Machado. Deixaram de comparecer: - 
Deputados titulares: Aníbal Gomes, Arnaldo Jardim, Augusto Coutinho, 
Giovanni Queiroz, João Leão, Josias Gomes, Laurez Moreira, Lúcio 
Vieira Lima, Mauro Lopes, Osmar Júnior, Ratinho Junior, Renato 
Molling, Waldenor Pereira e Zeca Dirceu; - Senadores titulares: 
Armando Monteiro, Cássio Cunha Lima, Clésio Andrade, Sérgio 
Petecão, Vicentinho Alves e Wellington Dias.(...)” 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, na leitura de “senhores titulares”, 
Armando Monteiro, aqui na minha cópia não diz que deixaram de comparecer. Gostaria de saber que a 
cópia que recebi aqui é semelhante à que o nobre colega está lendo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado, concluída a leitura, haverá o 
momento adequado para as contestações e debates sobre a ata. 

Deputado Siraque, pode continuar.  
“(...) ABERTURA: às quinze horas e um minuto, havendo 

número regimental para deliberação na representação da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, o Presidente, Deputado Paulo 
Pimenta, declarou iniciados os trabalhos. Apreciação das Atas das 
seguintes reuniões: 8.ª Reunião Ordinária, realizada no dia 19 de junho 
de 2012, e 3.ª Reunião Extraordinária, realizada nos dias 19 e 20 de 
junho de 2012. Por consenso, foi dispensada a leitura das Atas que, 
em votação, foram aprovadas por unanimidade nas representações da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. AVISOS: O Presidente 
informou que os Deputados Antônio Carlos Magalhães Neto, Bruno 
Araújo, Carmen Zanotto, Claudio Cajado e Gilmar Machado não 
registraram a assinatura na Folha de Presença da 3ª Reunião 
Extraordinária, realizada nos dias 19 e 20 de junho. Há necessidade 
de os Parlamentares entrarem em contato com a Secretaria, pois 
fizeram uso da palavra naquela reunião. Por esse motivo, determinou 
à Secretaria que fizesse constar a presença desses Parlamentares na 
Ata da 3ª Reunião Extraordinária. Informou, também, que recebeu 
convite, em nome de todos os membros da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, para um café da manhã durante 
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o qual será apresentada a situação orçamentária da Marinha do Brasil, 
a ser realizado dia 27 de junho de 2012, às 8h, no Gabinete do 
Comandante da Marinha. EXPEDIENTE: Conforme decidido na 4 ª 
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: Os Deputados Félix Júnior 
(PDT/BA) e Paulo Rubem Santiago (PDT/PE), com amparo no art. 404 
do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), e § 1° do art. 19 da 
Resolução n° 1/2006-CN, que dispõe: ‘os membros e coordenadores 
dos comitês serão designados no prazo de até 5 (cinco) dias após a 
instalação da CMO’, levantaram Questão de Ordem ao Presidente 
para que determinasse imediata instalação dos Comitês de que trata o 
art. 18 da supracitada Resolução, e, adicionalmente, por analogia, 
utilizasse a prerrogativa que lhe assegura o § 2° do art. 17 da mesma 
Resolução, caso se verifique omissão de partidos políticos na 
indicação dos membros para os citados Comitês. O Presidente decidiu 
sobre a Questão de Ordem informando que, tendo em vista a 
realização de todas as indicações, para membros e Coordenadores 
dos Comitês Permanentes desta CMO, pelas Lideranças Partidárias, a 
Questão de Ordem foi resolvida. O Presidente informou que na 
Reunião do Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias 
com assento na Comissão houve acordo apenas para apreciação dos 
Relatórios apresentados às Medidas Provisórias n° 566 e 569/2012-
CN, Ofício Conjunto n° 02/2012/Coff/Conorf e Requerimento n° 
05/2012-CMO, constantes dos itens n°s 1, 2, 3 e 10, da Pauta n° 
14/2012. 1 — apreciação do Relatório apresentado à Medida 
Provisória n° 56612012-CN, que ‘Abre crédito extraordinário, em favor 
dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Integração Nacional, 
no valor global de R$ 706.400.000,00 (setecentos e seis milhões e 
quatrocentos mil reais), para os fins que especifica’. Relator: Senador 
Wellington Dias. Foram apresentadas 9 emendas. Voto: favorável nos 
termos da medida provisória, com indicação pela inadmissibilidade das 
9 emendas apresentadas. Durante a 3ª Reunião Extraordinária, 
realizada em 19 e 20 de junho de 2012, o Relatório foi apresentado, a 
discussão iniciada e declaradas inadmitidas as emendas indicadas 
pelo Relator. Nessa mesma reunião, foi apresentada a Contestação n° 
1/2012-CMO, de autoria do Deputado Felipe Maia, que teve a decisão 
do Presidente pelo seu indeferimento. Apresentado Recurso ao 
Plenário contra a decisão do Presidente, este foi rejeitado. Havendo 
continuação da apreciação da matéria na 9ª Reunião Ordinária, dia 26 
de junho de 2012, ausente o Relator, o Presidente designou o Senador 
Paulo Paim (PT/RS) como Relator ad hoc. Encerrada a discussão, os 
Deputados Duarte Nogueira e Felipe Maia orientaram os votos das 
Bancadas do PSDB e DEM respectivamente. Ambos orientaram para o 
voto favorável à aprovação do Relatório, fazendo ressalva apenas para 
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a baixa execução orçamentária da medida provisória em questão. Em 
votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 2 - Apreciação do 
Relatório apresentado à Medida Provisória n° 569/2012-CN, que ‘Abre 
crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Defesa, da 
Integração Nacional e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
no valor global de R$ 688.497.000,00 (seiscentos e oitenta e oito 
mihões, quatrocentos e noventa e sete mil reais), para os fins que 
especifica’. Relator: Deputado Aníbal Gomes. Foram apresentadas 9 
emendas. Voto: favorável nos termos da medida provisória, com 
indicação pela inadmissibilidade das 9 emendas apresentadas. 
Ausente o Relator, foi designado o Deputado Eliseu Padilha 
(PMDB/RS) como Relator ad hoc, que apresentou o Relatório. Em 
conformidade com o disposto no § 2° do art.146, da Resolução 
n°1/2006, do Congresso Nacional, o Presidente declarou inadmitidas 
as emendas indicadas pelo Relator no seu voto. A discussão foi 
iniciada. Foi apresentada a Contestação n° 2/2012-CMO, contra a 
inadmissibilidade da Emenda n°1, de autoria do Deputado Felipe Maia, 
com o apoiamento dos Deputados Duarte Nogueira, Professora 
Dorinha Seabra Rezende, João Maia, Augusto Coutinho, Luiz Carlos 
Setim e Paulo Wagner, conforme dispõe o art. 148 da Resolução n° 
1/2006-CN. O Presidente, de acordo com a Nota Técnica Conjunta n° 
3/2012, “Créditos Extraordinários: inadmissibilidade de emendas em 
face ao art. 111 da Resolução n° 1/2006-CN”, elaborada pelas 
Consultorias de Orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, decidiu pelo indeferimento da Contestação. Após isso, os 
Deputados Duarte Nogueira, João Maia e Felipe Maia debateram 
sobre a possibilidade de alteração da Resolução n°1/2006-CN, uma 
vez que entendem que o Congresso Nacional deveria discutir e 
participar da distribuição de recursos referentes a créditos 
extraordinários. Encerrada a discussão, os Deputados Duarte Nogueira 
e Felipe Maia orientaram os votos das Bancadas do PSDB e DEM 
respectivamente. Ambos orientaram para voto favorável à aprovação 
do Relatório, fazendo ressalva apenas para a baixa execução 
orçamentária da medida provisória em questão. Em votação, o 
Relatório foi aprovado por unanimidade nas representações da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3 - Apreciação do Ofício 
Conjunto n° 02/2D12/Coff/Conorf, de 20 de abril, que propõe a 
‘Correção de erro de ordem técnica verificado no Autógrafo da Lei 
Orçamentária para 2012 (Lei n° 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. Não houve discussão. A 
Errata foi aprovada por unanimidade nas representações da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal. 10 - Requerimento n° 05/2012-
CMO, que ‘Requer a realização de Audiência Pública para debater 
com o Ministro de Estado das Cidades os repasses de recursos do 
orçamento da União’. (Ministro Aguinaido Velloso Borges Ribeiro). 
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Autor: Deputado Duarte Nogueira. Não houve discussão. Aprovado por 
unanimidade nas representações da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. ENCERRAMENTO: em virtude da inexistência de 
acordo do Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias 
com assento na Comissão, para deliberação das demais matérias 
constantes da Pauta n° 14/2012, o Presidente anunciou encerrados os 
trabalhos às dezesseis horas e quatro minutos. Antes, cancelou 
reunião extraordinária marcada para 26 de junho, às dezoito horas. 
Para constar, eu, Maria do Socorro de Lacerda Dantas, Secretária, 
lavrei a presente Ata, que, após a sua aprovação, será assinada pelo 
Presidente e encaminhada para publicação no Diário do Senado 
Federal. Os trabalhos foram gravados e, depois de traduzidos, 
integrarão esta Ata. Deputado Paulo Pimenta, Presidente.” 

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI SIRAQUE - Sr. Presidente, lida a ata da sessão realizada em 
26 de junho de 2012. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado ao Deputado Vanderlei 
Siraque. 
 Já leu as três? 
 O SR. DEPUTADO VANDERLEI SIRAQUE - Só uma.  
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Então, vamos ler as outras duas.  
 É lido o seguinte: 

 “Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, do Congresso Nacional.  
 Ata da Quarta Reunião Extraordinária, da 2ª Sessão 
Legislativa, da 54ª Legislatura, da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, realizada em 27 de junho de 
2012. 
 Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e doze, 
reuniu-se extraordinariamente a Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, no Anexo lI, Plenário 2, da 
Câmara dos Deputados, com o objetivo de apreciar a Pauta nº 14 
Alterada. Verificou-se a presença dos seguintes Parlamentares: 
Deputados titulares: Cida Borghetti, Edio Lopes, Eliseu Padilha, 
Giovanni Queiroz, Leandro Vilela, Paulo Pimenta e Waldenor Pereira; 
Senadores titulares: Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, 
Clésio Andrade e Paulo Paim; Deputados Suplentes: Leonardo 
Monteiro, Osmar Serraglio, Roberto de Lucena e Vanderlei Siraque. 
Deixaram de comparecer: Deputados: Anibal Comes, Arnaldo Jardim, 
Arnon Bezerra, Augusto Coutinho, Duarte Nogueira, Felipe Maia, João 
Leão, João Maia, João Pauto Lima, Josias Gomes, Laurez Moreira, 
Luciano Castro, Lucio Vieira Lima, Mauro Lopes, Osmar Júnior, Paulo 
Folelto, Paulo Rubem Santiago, Paulo Wagner, Professora Dorinha 
Seabra Rezende, Ratinho Junior, Reinaldo Azambuja, Renato Molling, 
Wandenkolk Gonçalves e Zeca Dirceu; Senadores: Benedito de Lira, 
Cássio Cunha Lima, Flexa Ribeiro, Romero Jucá, Sérgio Petecão, 
Vicentinho Alves e Wellington Dias. ABERTURA: Às quinze horas e 
dois minutos, havendo número regimenl para abertura dos trabalhos, 
conofrme o art. 134 da Resolução nº 1/2006-CN, o Presidente, 
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Deputado Paulo Pimenta, declarou iniciados os trabalhos. 
ENCERRAMENTO: em virtude da inexistência de quorum regimental 
para deliberação nas representações da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, observado o disposto no art. 29, § 1º, do Regimento 
Comum, o Presidente encerrou a reunião às quinze horas e três 
minutos. Antes, convocou reunião ordinária para o dia 3 de julho, 
terça-teira, às 14h30min, no Plenário 2 da Câmara dos Deputados e 
cancelou a realização da reunião extraordinária do dia 27 de junho, 
quarta-feira, às 18 horas. Para constar, eu, Maria do Socorro de 
Lacerda Dantas, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após a sua 
aprovação, será assinada pelo Presidente e encaminhada para 
publicação no Diário do Senado Federal. Os trabalhos foram gravados 
e, depois de traduzidos, integrarão esta Ata. Deputado Paulo Pimenta, 
Presidente.” 

O SR. DEPUTADO VANDERLEI SIRAQUE - Sr. Presidente, lida a Ata do dia 27.  
É lido o seguinte: 

 “Congresso Nacional. Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.  

Ata da Décima Reunião Ordinária da 2ª Sessão Legislativa, da 
54ª Legislatura, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, realizada em 3 de julho de 2012.  

Aos três dias do mês de julho de dois mil e doze, reuniu-se 
ordinariamente a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, no Anexo II, Plenário 02 da Câmara dos Deputados, com 
o objetivo de apreciar a Pauta n° 15. Verificou-se a presença dos 
seguintes parlamentares: - Deputados titulares: Augusto Coutinho, 
Cida Borghetti, Duarte Nogueira, Felipe Maia, João Paulo Lima, 
Leandro Vilela, Luciano Castro, Osmar Júnior, Paulo Pimenta, Paulo 
Wagner, Professora Dorinha Seabra Rezende, Reinaldo Azambuja, 
Waldenor Pereira e Zeca Dirceu; - Senadores titulares: Antonio Carlos 
Valadares, Armando Monteiro, Benedito de Lira, Paulo Paim, Romero 
Jucá e Vicentinho Alves; - Deputados Suplentes: Antonio Brito, Celso 
Maldaner, Cláudio Puty, Félix Mendonça Júnior, Leonardo Monteiro, 
Luiz Carlos Setim, Marcos Rogério, Osmar Serraglio, Roberto Balestra, 
Toninho Pinheiro e Vanderlei Siraque; - Senadores Suplentes: Ana 
Rita, Angela Portela, Antonio Russo e Sérgio Souza. Parlamentar não 
membro presente: Deputado Gilmar Machado. Deixaram de 
comparecer: - Deputados titutares: Anibal Gomes, Arnaldo Jardim, 
Arnon Bezerra, Edio Lopes, Eliseu Padilha, Giovanni Queiroz, João 
Leão, João Maia, Josias Gomes, Laurez Moreira, Lucio Vieira Lima, 
Mauro Lopes, Paulo Foletto, Paulo Rubem Santiago, Ratinho Junior, 
Renato Molling e Wandenkolk Gonçalves; Senadores titulares: Cássio 
Cunha Lima, Clésio Andrade, Flexa Ribeiro, Sérgio Petecão e 
Wellington Dias. ABERTURA: às quatorze horas e cinquenta e nove 
minutos, havendo número regimental para abertura da reunião, o 
Presidente, Deputado Paulo Pimenta, declarou iniciados os trabalhos e 
anunciou que não houve acordo para apreciação das matérias da 
pauta, após a realização da reunião do Colegiado de Representantes 
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das Lideranças Partidárias com assento na CMO. Dessa forma, 
afirmou que iria encerrar a reunião sem que houvesse apreciação das 
matérias constantes da Ordem do Dia. Colocou a palavra à disposição 
e fizeram uso dela os Deputados Felipe Maia, Duarte Nogueira e 
Toninho Pereira. Os dois primeiros falaram sobre as dificuldades 
causadas para elaboração de acordos sem um representante da 
Liderança do Governo na CMO ainda a ser indicado.  
 Além disso, mencionaram reportagem da revista Veja em que 
o Presidente é citado e manifestaram posicionamento contrário ao 
expresso nessa matéria. O Deputado Toninho Pinheiro usou a palavra 
para expressar insatisfação com a baixa execução orçamentária para 
a área da saúde. ENCERRAMENTO: o Presidente encerrou os 
trabalhos às quinze horas e dezesseis minutos. Antes, cancelou 
reunião extraordinária marcada para 3 de julho, às dezoito horas, e 
alertou para as reuniões previamente convocadas para o dia 4 de 
julho, às 14h30 e 18h, ambas em caráter extraordinário. 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 VANDERLEI SIRAQUE - Lidas todas as atas, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Diga-se de passagem, muito bem lidas as 

Atas.  
Em discussão. 
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente.  
O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Em discussão, não, Sr. Presidente. Se for em discussão, 

nós vamos discutir. Tem que ser antes da discussão. 
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, eu gostaria de saber qual é o rito 

que V.Exa. vai dar a esta reunião de hoje da CMO. 
O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - E, aditando ao questionamento... 
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Se V.Exa. vai suspender a reunião ou se vai 

continuá-la.  
O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Em suspendendo a reunião, eu gostaria que V.Exa. a 

suspendesse antes da discussão da ata. Caso contrário, nós teríamos que discutir a ata, e não é isso o 
que gostaríamos de fazer, aguardando os próximos acontecimentos, ao longo desta noite e manhã de 
amanhã. Razão pela qual peço a V.Exa. para colocar em suspensão antes da discussão.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Prezados Líderes do Democratas, para que 
eu possa dar conhecimento ao Plenário do Relatório da CAE, eu preciso concluir a análise da ata. 

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Presidente, para que a gente possa ter mais 
clareza no esforço que V.Exa., como Presidente da Comissão Mista de Orçamento está promovendo, 
para que possamos manter o diálogo em aberto e possamos dar sequência ao rito das ações da 
Comissão Mista de Orçamento, eu gostaria que V.Exa. nos anunciasse qual será a conduta do 
andamento dos trabalhos na noite de hoje.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeito. Eu pretendo concluir a análise da 
ata, dar conhecimento ao Plenário do Relatório da CAE e suspender a reunião, para que nós possamos 
fazer o esforço para o entendimento entre as lideranças do Governo e da Oposição.  

O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Presidente.  



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1042/12  10/07/2012 
 
 

 7

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Zeca. 
O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Quero fazer um apelo aqui. Que nós fizéssemos ao 

menos isso aqui para...  
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu vou concluir a análise da Ata. 
O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, como um gesto das oposições, nós 

concordamos com o rito que V.Exa. aqui propõe, de introdução na noite de hoje dessa nossa reunião. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado.  
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, gostaria de solicitar a V.Exa. que o 

acordo fosse cumprido; que V.Exa. não desse continuidade à discussão, muito menos à leitura. É uma 
solicitação que faço a V.Exa. em relação ao cumprimento de um acordo. Se o acordo não for cumprido, 
eu vou realmente requerer todas as prerrogativas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Prezado Deputado, a informação que eu 
tenho é que o acordo que está sendo construído entre as lideranças, que prevê suspendermos a 
reunião para podermos continuar esse esforço de entendimento, chega até nós darmos conhecimento 
ao Plenário hoje do Relatório da CAE. Esta é a informação que recebi dos Srs. Lideres. É este o 
acordo.  

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Bem, Sr. Presidente, sendo essa a decisão de 
V.Exa., vou me inscrever então para discutir a ata, para começar, e, depois, eu já vou para a obstrução 
total. Se a posição de V.Exa. é essa, então, nós não temos mais o que discutir. É dar prosseguimento à 
sessão e o enfrentamento será feito. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A minha posição é a posição do 
entendimento entre os Líderes. 
 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Pela ordem. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Quem é que está pedindo a palavra? 
 Deputado Cláudio Puty. 
 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Queria fazer um apelo ao Deputado Caiado. 
 Eu fui um dos Parlamentares da base do Governo, Deputado Caiado, que defendeu que 
suspendêssemos a reunião para que pudéssemos não forçar uma votação aqui, mas esgotar toda a 
negociação a fim de que não saíssemos daqui como vitoriosos ou derrotados. Até porque qualquer 
vitória nesta Comissão pode ser uma derrota em plenário; qualquer vitória aqui pode ser uma vitória de 
Pirro.  
 Eu sou testemunha de que o nosso Presidente, Deputado Paulo Pimenta, tem feito todos os 
esforços nessa direção, mas acho que há um mal-entendido, porque o que me pareceu que tínhamos 
combinado há 5 minutos é que nós não abriríamos a discussão do mérito das matérias, mas 
aprovaríamos, sim, a ata. Não leríamos o relatório da LDO, não abriríamos a discussão, mas apenas e 
tão-somente aprovaríamos a ata. Isso não significa ruptura de acordo.  
 Então, gostaria de deixar bem claro que me parece que foi o que nós acertamos há poucos 
minutos.  
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores, senhores, Deputado Toninho 
Pinheiro... 
 Pela ordem, Deputado Duarte Nogueira. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Presidente... 
 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Depois, o Deputado Giovanni Queiroz também, 
Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Só um momento; há questão de ordem aqui 
do coordenador do PSDB. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Eu gostaria... Para uma maior clareza do Plenário, 
tendo em vista que, quando V.Exa. anunciou o rito procedimental que vai seguir na noite de hoje, havia 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1042/12  10/07/2012 
 
 

 8

um ruído alto no plenário, e colegas não puderam compreender cada ponto por V.Exa. anunciado, eu 
gostaria que V.Exa. pudesse repetir qual rito irá conduzir para que nós possamos, em seguida, 
manifestar o nosso comportamento como partidos de Oposição na sequência. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito bem. 
 Eu vou concluir a análise das atas, vou aprová-las. Se tiver em discussão, nós vamos discutir 
até votá-las. Vou aprová-las e vou dar conhecimento ao Plenário do Relatório do CAE. Posteriormente, 
vou suspender a reunião para que os Líderes tenham o tempo necessário. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Dar conhecimento sem ler? 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Vou dar conhecimento ao Plenário de que 
recebi o relatório do CAE. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Mas não há leitura do relatório. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não há necessidade, inclusive vai ser 
distribuído a todos os senhores. Tão logo isso seja feito, a reunião será suspensa e retomada amanhã, 
às 14h30min. Esse é o encaminhamento que eu darei. 
 Deputado Toninho Pinheiro. 
 O SR. DEPUTADO TONINHO PINHEIRO - Sr. Presidente, com muita humildade, gostaria de 
conclamar a Oposição e a Situação para que todos nós nos uníssemos para defender os interesses 
maiores do Brasil. 
 A gente observa, neste exato momento, devido à morosidade das questões que acontecem 
nesta Comissão e no Brasil inteiro, pessoas morrendo à mingua por falta de médico e remédio, e 
sabemos que precisamos votar algum mecanismo aqui para tirar o dinheiro do Governo Federal, que 
tem muito dinheiro, que está faltando para investir na saúde. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Deputado. 
 O SR. DEPUTADO TONINHO PINHEIRO - Eu apoio a Presidenta Dilma, mas o Governo 
Federal está cometendo o maior pecado em relação ao investimento na saúde. É coisa de vida ou 
morte, Sr. Presidente!  

Muito obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Agradeço, agradeço, a sua colaboração. 
 Vou pedir aos Parlamentares que façam intervenções regimentais.  
 Deputado Giovanni Queiroz. 
 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, queria só alertar para o seguinte. O 
PDT não participou desta reunião; participará a partir de agora.  

Mais uma coisa: estarei solidário aos companheiros que queiram obstruir antes de um acordo 
político nesta Casa, sob pena de também nos somarmos, enquanto PDT, a essa posição tomada pelo 
Democratas e pelo PSDB. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Deputado. 
 Senador Flexa Ribeiro. 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, entendo que V.Exa. quer que os apartes 
sejam feitos em cima da questão, mas o Deputado aqui tem toda a razão ao fazer um apelo para que o 
Governo possa trabalhar no sentido de atender à população, liberando os recursos.  
 O que está sendo aqui questionado são acordos que não foram cumpridos ao longo de todo o 
ano. Desde o ano passado, esses acordos são feitos, o Governo, lamentavelmente, não os cumpre e 
os Líderes aqui que representam o Governo ficam sem condições de dar continuidade às tratativas. 
Essa é a realidade.  
 V.Exa. conduziu perfeitamente a reunião — e eu acredito que vá haver o acordo final com o rito 
que V.Exa. colocou; vai dar conhecimento que recebeu o Relatório da CAE, não fará a leitura e 
suspenderá a sessão até amanhã, às 14h30, para que as lideranças possam chegar ao acordo final 
para que possamos aprovar. Agora, é necessário que o Governo faça a sua parte também. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Senador. 
 Em discussão as Atas da 9º Reunião Ordinária, 4ª Reunião Extraordinária e 10ª Reunião 
Ordinária. (Pausa.) 
 Não havendo quem queira discutir, estão em votação na representação da Câmara dos 
Deputados. 
 Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
 Aprovadas. 
 Não havendo quem queira discutir, estão em votação na representação do Senado Federal. 
 Os Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
 Aprovadas. 
 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, antes de V.Exa. dar conhecimento, 
não quer dizer que na sessão seguinte não tenha que ser feita a leitura desse relatório. É isso, Sr. 
Presidente? 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeitamente. 
 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Muito obrigado, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Comunico às Sras. e Srs. Deputados e às 
Sras. e Srs. Senadores que, no dia 4 de julho, às 20h45min, foi disponibilizado na Internet o Relatório 
do Comitê de Admissibilidade de Emendas Exame de Admissibilidade das Emendas, coordenado pelo 
Deputado Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, e que hoje, dia 10 de julho, às 20h, foi entregue 
um adendo ao Relatório do CAE relativo ao exame de admissibilidade às emendas apresentadas ao 
PLN nº 13, de 2012 — Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013.  
 Dentro do entendimento realizado pelos senhores coordenadores e Líderes das bancadas da 
Câmara e do Senado, da Oposição e do Governo, eu suspenderei a presente reunião, que será 
reiniciada, amanhã às 14h30min, para dar seguimento à Ordem do Dia. 
 A reunião está suspensa até amanhã. 
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OBSERVAÇÕES 

 

A reunião foi suspensa e reaberta e novamente suspensa. 
 
 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) -  Declaro reiniciada a 11ª reunião ordinária da 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias 
constantes da pauta de nº 16, de 2012.  

A reunião permanecerá suspensa até às 15h. 
(A reunião é suspensa.) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Declaro reiniciada a 11ª reunião ordinária da 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias 
constantes da pauta de nº 16, de 2012.  

Deputado Caiado.  
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, acabo de ser informado que deu quorum  no 

plenário.  
A questão de ordem que formulo a V.Exa. é que numa sessão extraordinária ela já tem pauta pré-fixada 

com as medidas provisórias a serem discutidas e votadas.  
Como tal, o Regimento é claro. No momento em que uma sessão extraordinária está em andamento e 

atingido o quorum de 257 Deputados Federais, não pode haver outra sessão ou outra Comissão funcionando 
paralelamente.  

Assim sendo, Sr. Presidente, acredito que V.Exa. deve ter sido informado, e esta reunião da CMO 
deverá ser suspensa. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Agradeço a sua gentileza, antecipando inclusive o 
encaminhamento que eu iria dar como Presidente. 

Nós estamos recebendo o sinal de que teve início a Ordem do Dia e, portanto, a reunião será suspensa 
e a retomaremos tão logo seja concluída a Ordem do Dia no plenário. 
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Convido os Srs. Parlamentares da Câmara e do Senado para que se programem, porque nós teremos 
uma sessão que terá por objetivo enfrentar todos os pontos da pauta: o relatório da LDO, as medidas provisórias 
e os projetos de crédito. 

Portanto, a reunião está convocada, com toda a pauta integral, a partir do momento em que nós 
tivermos o encerramento da Ordem do Dia. 

A reunião está suspensa. 
(A reunião é suspensa.) 
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OBSERVAÇÕES 
 

Há oradores não identificados. 
 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Declaro reiniciada a 11ª Reunião Ordinária da 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias 
constantes da pauta nº 16, de 2012.  

Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, 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 o 
expediente será enviada através de correio eletrônico aos gabinetes dos membros e às lideranças partidárias 
nesta data. 

Requerimento para inversão de pauta, encaminhado pelo ilustre... 
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, não temos quorum suficiente para iniciar a 

sessão. Precisamos de um mínimo de 16 Deputados Federais titulares e 6 Senadores. Como tal, está claro que 
não temos a presença suficiente para darmos início à sessão. Há apenas 4 Senadores presentes, e, como tal, 
Sr. Presidente, não há como V.Exa. não encerrar a sessão neste momento, já que a presença necessária é fator 
primordial para o início da sessão da Comissão. 

O SR. DEPUTADIO GIOVANNI QUEIROZ - E seria bom que V.Exa. fixasse um tempo máximo de 5 
minutos para que pudéssemos alcançar o quorum. Se não, encerrar a sessão. 

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente Paulo Pimenta... 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Duarte Nogueira. 
O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, na observação feita pelo Líder Ronaldo 

Caiado, regimentalmente, V.Exa. pode reabrir a sessão com 2 Senadores e 6 Deputados Federais presentes, o 
que parece que, a olhos vistos, é o que ocorre. Mas, se V.Exa. pretende deliberar algo, teremos de ter, no 
mínimo, 6 Senadores e 16 Deputados Federais, número que claramente não vemos no plenário neste instante. 

Posto isso, consulto V.Exa. se, mesmo assim, sua intenção é prosseguir com a sessão. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Só um momento, Deputado. O Senador Valadares vai 

usar da palavra, enquanto vou buscar uma interpretação do Regimento. 
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O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Antes da efetivação do quorum, que acho vai 
acontecer... 

Já temos quorum? Sim. Parabéns.  
Então, antes da efetivação do quorum para deliberação, gostaria de enfatizar aos Srs. Senadores 

membros desta Comissão que tenho certeza absoluta de que, sendo votado o relatório da LDO, muitas regras 
que não haviam sido previstas no projeto original foram incluídas, não apenas com a participação de Senadores 
e Deputados, mas também com a participação de órgãos institucionais, a exemplo do Tribunal de Contas da 
União, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, do STJ e de várias outras instituições ou 
segmentos que nos procuraram durante a elaboração da LDO no âmbito da CMO.  
 Nosso trabalho foi insano, vez que tivemos pouco tempo para dar parecer sobre as emendas, que 
atingiram o montante de quase 4.200. E olhem V.Exas. que, nesse pouco tempo que tivemos, incluindo um final 
de semana, num total de 10 dias, em dois deles tivemos de nos dedicar a uma viagem para Montevidéu, pois 
sou membro do PARLASUL, quando, por um problema no avião, que não pôde descer em Montevidéu, voltamos 
na segunda-feira para Brasília. E, sem dormir durante a noite, ficamos até aproximadamente meia-noite nos 
dedicando aos últimos retoques e ajustes da LDO, a fim de o entregarmos no prazo que havia sido 
anteriormente acordado, que foi terça-feira, antes da meia-noite, ou melhor, aos 15 minutos para a meia-noite.  
 Foram quase 4.200 emendas, e tivemos pouco mais de 3 dias para apreciá-las. Se não pude atender a 
todas as pretensões das Sras. e Srs. Senadores, isso ficou mais por conta não de um fator discriminatório ou 
desinteresse, mas pelo fato de não termos um tempo maior, que, se o tivéssemos, tenho certeza absoluta de 
que as emendas seriam aceitas em maior profusão e muitos Senadores e Deputados teriam sido melhor 
atendidos.  
 Ainda assim, quanto às emendas coletivas por Estado, não houve um só Estado que tenha ficado sem 
suas emendas coletivas aprovadas na LDO. E, como os Senadores e Deputados só podiam apresentar até 5 
emendas individuais, estabelecemos critérios, que foram aprovados no relatório preliminar, segundo os quais, 
poderíamos aprovar, para cada Senador ou para cada Deputado, até 3 emendas individuais, obedecendo ao 
parâmetro de que aquelas emendas que fossem mais repetitivas e tivessem maior preferência dos membros 
desta Comissão terem prioridade sobre as demais. 
 Então, dificilmente algum Parlamentar ficou sem aprovação. Assim mesmo, com esse pouco tempo que 
tivemos, dificilmente um Parlamentar ficou sem que uma ou outra emenda de sua autoria tivesse sido acatada 
pelo Relator. 
 De sorte, Sr. Presidente, que gostaria de reconhecer o esforço que foi desenvolvido neste período, a 
sua contribuição, a contribuição dos Parlamentares, das Lideranças do Governo e também da Oposição e o 
empenho, o quanto se dedicaram nesses últimos dias para a consecução de um acordo que fosse benéfico para 
a aprovação da LDO.  

Nesse sentido, ainda não chegamos a esse acordo, mas a esperança é a última que morre. Quem sabe 
até amanha poderemos chegar a um entendimento. 
 Ocorre que, como não houve um acordo, eu estava disposto a incluir no nosso relatório um adendo 
contendo as diversas emendas dos Parlamentares que nós consideramos importantes para o aperfeiçoamento 
da LDO, da parte de integrantes não só do Governo, como também da Oposição. Esse adendo, para ser 
construído, naturalmente, precisa do apoio de todos, ou seja, do consenso. Como não há acordo, não vou 
apresentar adendo. Então, isso ficará por conta de uma votação que poderá acontecer oportunamente no âmbito 
desta Comissão, através de destaques, o que é lamentável, porque eu gostaria de estar aqui com o relatório 
completo — e eu tinha como fazer isso.  

Certeza eu tenho de que, com o adendo que eu iria apresentar, nós iríamos contentar a Oposição e 
iríamos contentar os Senadores da base. Mas, como isso não foi possível, eu vou retirar o adendo e vou 
apresentar, única e exclusivamente, o projeto que nós elaboramos com as emendas que nós pudemos acatar, 
lamentavelmente. Mas, quem sabe, no decorrer das discussões, toda esta nossa pretensão seja atendida. Isto é, 
o adendo não podendo ser apresentado porque não há acordo, poderemos, através do debate, aceitar as 
emendas através de destaques que sejam efetivados pelos Srs. Senadores. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado. 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Pela ordem, Sr. Presidente. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Agradeço, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Relator. 
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 Requerimento de inversão de pauta: 
 Sr. Presidente, requeiro, nos termos do art. 175, inciso IV, do 
Regimento Interno do Senado Federal, inversão da pauta, no sentido de ser 
apreciado inicialmente o item 4, PLN 03/12 (PLDO 2013), da Ordem do Dia 
da reunião ordinária da CMO. 

 Em discussão o requerimento. (Pausa.) 
 Não havendo quem queira discutir, em votação. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Quero discutir, Sr. Presidente. 
 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Desculpe-me, Sr. Presidente. Eu estava aqui exatamente 
discutindo em relação a alguns pontos e não percebi o momento em que o Relator terminou o seu 
pronunciamento e V.Exa. apresentou a continuidade da sessão. Se V.Exa. pudesse repetir, por favor, 
Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Requerimento de inversão de pauta, para que o item 
4, PLN 03/12 (PLDO 2013), seja incluído como prioridade na Ordem do Dia. 
 Em discussão o requerimento. 
 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Presidente, nós somos contrários à inversão. A solicitação 
que faço é, se é essa a disposição de V.Exa., de já iniciar, que possamos já pedir uma verificação de votação 
sobre essa disposição de V.Exa. de inverter a pauta, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Em discussão o requerimento. 
 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Para discutir, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Giovanni Queiroz. 
 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, logicamente quero discutir o requerimento, 
no fundo, para ganhar tempo. 
 Na verdade, estamos aqui tentando buscar do Governo que ele venha ao encontro do Parlamento. 
Estou nesta Casa já no meu quinto mandato. Aqui estive, durante 12 anos, como Líder do PDT nesta Comissão, 
fazendo oposição junto com o PT — e aqui estava o PT. Nós fazíamos oposição e denunciávamos, aos gritos e 
com toda a veemência, a necessidade de termos um Governo que minimamente nos respeitasse.  
 O Orçamento da União não passa de uma ficção. Dizíamos isso há 20 anos, e antes de mim, com 
certeza, outros já diziam. Continua a mesma ficção, a mesma ficção que nos envergonha. Então, existe a hora 
de dizer que chega.  

Eu sou da base do Governo; o PDT está na base do Governo. Não tem nada a ver uma coisa com a 
outra. Queremos que este Governo dê certo. Ele está acertando em algumas coisas: a taxa SELIC hoje cai mais 
meio por cento, já caiu bastante, precisa cair muito mais, precisa ir para juros civilizados. Nós sempre fomos o 
país que paga os juros mais caros do mundo, o que é uma vergonha. Se o País vai bem, por que pagar os juros 
mais caros do mundo? E aí vai. 
 Mas, muito mais do que isso, Sr. Presidente, o Governo, o Executivo nacional, talvez por ter milhares de 
DAS, não tem capacidade gerencial executiva para concretizar o Orçamento em si.  
 Então, Sr. Presidente, nós vamos pedir a verificação, junto com o nobre Deputado Ronaldo Caiado. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado. 
 A votação do requerimento é automática. Portanto, vou considerar que as manifestações que foram 
feitas foram contrárias ao encaminhamento e, portanto, temos condições de colocá-lo em votação, correto? 
(Pausa.) 
 Em votação. 
 Na representação da Câmara dos Deputados, quem concorda permaneça como está; quem discorda se 
manifesta de outra forma. (Pausa.)  
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Verificação. 
 O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Verificação, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeitamente. 
 Foi aprovado, contra o voto... Foi pedida a verificação 
 O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - O PSDB, em obstrução, Sr. Presidente. Verificação. 
 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Verificação. O Democratas, em obstrução. 
 O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Verificação. O PSDB, em obstrução, Sr. Presidente. 
 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - O PDT, em obstrução. 
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 (Não identificado) - O PV e o PPS também estão em obstrução, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O PV e o PPS, em obstrução; o PDT, em obstrução. 
 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - O Democratas, em obstrução. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O PSDB, em obstrução. 
 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - O PSDB, em obstrução. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Estou achando que está havendo falta de empenho 
deste Plenário para que a sessão possa continuar. (Risos.) 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, empenho há, não há vontade do Governo. (Risos.) 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Eu diria que falta planejamento. 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Dizem que já empenharam, mas há quem não acredite. 
 (Não identificado) - Sr. Presidente, isso é fogo amigo. 
 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, nós gostaríamos que V.Exa. solicitasse à 
Mesa que iniciasse a chamada. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeitamente. 
 Diz o inciso X do art. 293: 

Art. 293.................................... 
X - se, ao processar-se a verificação, se os requerentes não 

estiverem presentes ou deixarem de votar, considerar-se-á como se tenho 
dela desistido.  

Portanto, os Parlamentares que a solicitaram com apoiamento... 
 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deverão participar do processo. 
 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, só Líderes. 
 (Não identificado) - Do PSDB só o Líder solicitou. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Estou entendendo que a representação dos Líderes 
resolve essa questão. 
 Solicito ao Deputado Cláudio Puty que nos auxilie a fazer a chamada nominal. 
 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, solicitação de Líder não é apoiamento; isso é 
prerrogativa de Líder. Tanto é que os demais Parlamentares aqui não solicitaram verificação de votação, apenas 
os Líderes. Não vamos confundir os sinais. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Caiado. 
 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Obrigado, Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu já tive essa discussão aqui, na semana passada. 
Ela não altera o substancial andamento agora, mas o Regimento do Senado é diferente do nosso, da Câmara. 
Como está V.Exa., assim como Líder do PSDB e do Democratas, vamos deixar para fazer esta interpretação 
regimental num outro momento. Vamos proceder à leitura. 
 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Está na resolução, no art. 136, Presidente. 
 O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Questão de ordem, Sr. Presidente. 
 (Não identificado) - É específica. 
 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Presidente, é específica. Está no Regimento Comum, art. 
136. 
 O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Art. 136. 
 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Está no art. 136: 

Art. 136. No plenário da CMO, proclamado o resultado da votação 
em cada Casa, poderá ser solicitada a sua verificação, a pedido de qualquer 
parlamentar, apoiado por no mínimo 1/10 (um décimo) dos membros da 
respectiva Casa na CMO ou por Líderes que os representem. 

 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, vamos fazer a chamada e vamos encerrar. 
 (Não identificado) - Somente nos casos omissos é que é usado o Regimento do Senado. 
 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Entendeu? Então, está claro. Aqui, está evidente. Não tem 
porque ir para outro Regimento se no Regimento Comum está claro, na Resolução nº 1, de 2006. 
 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O Deputado já autorizou... 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado, eu entendo que a representação das 
lideranças resolve a questão do quorum mínimo. V.Exa. e o Deputado Bruno têm representação suficiente para 
pedir a verificação.  

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Muito obrigado.  
(Não identificado) - Vamos iniciar a leitura, Presidente? 
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - A chamada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Em votação.  
O SR. DEPUTADO CARLOS PUTY - PT. 
João Paulo Lima. 
O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO LIMA - “Sim”. 
O SR. DEPUTADO CARLOS PUTY - Josias Gomes. (Pausa.) 
Paulo Pimenta. (Pausa.)  
Waldenor Pereira. 
O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - “Sim”. 
O SR. DEPUTADO CARLOS PUTY - Zeca Dirceu (Pausa.). 
PMDB. 
Aníbal Gomes, “sim”. 
Edio Lopes, “sim”. 
Eliseu Padilha (Pausa.). 
Leandro Vilela. 
O SR. DEPUTADO LEANDRO VILELA - “Sim”. 
O SR. DEPUTADO CARLOS PUTY -Lucio Vieira Lima, não está. 
Mauro Lopes (Pausa.); 
PSDB. 
(Não identificado) - PSDB está em obstrução. 
O SR. DEPUTADO CARLOS PUTY - PP. 
João Leão. (Pausa.) 
Renato Molling. 
O SR. DEPUTADO RENATO MOLLING - “Sim”. 
O SR. DEPUTADO CARLOS PUTY - Cida Borghetti. 
A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - “Sim”. 
O SR. DEPUTADO CARLOS PUTY - Democratas, obstrução.  
PR. 
João Maia. (Pausa.) 
Luciano Castro. (Pausa.) 
PSB. 
Paulo Foletto. (Pausa.) 
Laurez Moreira. (Pausa.) 
PDT, obstrução.  
PV, PPS, obstrução. 
PTB. 
Arnon Bezerra. (Pausa.) 
PSC. 
Ratinho Junior. (Pausa.) 
PCdoB. 
Osmar Júnior. (Pausa.) 
PMN, vaga cedida ao PMDB. 
Suplentes: Cláudio Puty, “sim”.  
Leonardo Monteiro. (Pausa.) 
Assis Carvalho. (Pausa.) 
Vander Loubet. (Pausa.) 
Vanderlei Siraque. (Pausa.) Ausente.  
PMDB. 
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Celso Maldaner. (Pausa.) 
Joaquim Beltrão. (Pausa.) 
Hugo Motta, “sim”. 
Osmar Serraglio. 

 O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLIO - “Sim”, Sr. Presidente. 
O SR. DEPUTADO CARLOS PUTY - PP, um voto.  
Roberto Balestra. (Pausa.) 
Toninho Pinheiro. (Pausa.) 
Waldir Maranhão. (Pausa.) 
Democratas.  
PR. 
Giacobo. (Pausa.) 
Jaime Martins. (Pausa.) 
O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - “Sim”, Sr. Presidente.  
O SR. DEPUTADO CARLOS PUTY - Sandra Rosado, PSB. (Pausa.) 
Antonio Balhmann. (Pausa.) 
Antonio Brito, PTB. (Pausa.) 
Leonardo Gadelha. 
O SR. DEPUTADO LEONARDO GADELHA - “Sim”, Sr. Presidente. 
O SR. DEPUTADO CARLOS PUTY - Manuela d'Ávila... (Pausa.) 
Passo à representação do Senado. Não? Não precisa? 
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, ficou claro, então: 12 Deputados Federais. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Vamos ver se tem algum Parlamentar. Não está 

concluída a votação. 
Quero ver se tem algum Parlamentar que não foi chamado. Deputado... 
O SR. DEPUTADO ANTONIO BRITO - Antonio Brito. “Sim”, no requerimento, PTB. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeitamente. 
Tem algum outro Parlamentar que porventura não tenha sido chamado, Deputado?  
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, está nítido que não tem presença. Agora, se 

for nesse sistema de procrastinação, fica difícil. Na votação, foram exatamente apenas 13 Deputados Federais 
presentes que votaram. Com isso, V.Exa. não tem como deliberar e tem de encerrar a sessão, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Ronaldo Caiado, só estou fazendo a 
chamada para ver se algum Parlamentar...  

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - A chamada foi feita pelo Parlamentar Puty que está 
secretariando a Mesa, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não havendo número mínimo de Parlamentares, não 
conseguimos alcançar o quorum da Câmara dos Deputados. É isso? 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Exato.  
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Foram 13 votos. Doze votos? 
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Doze. 
(Não identificado) - Com o Presidente, 13. 
O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, V.Exa. precisa encerrar a votação. Não há mais por 

que procrastinar a declaração do encerramento da votação e a queda desta sessão. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeitamente. Não alcançamos o quorum, portanto a 

Ordem do Dia está encerrada. 
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Muito, bem, Sr. Presidente. Parabéns.  
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A sessão está encerrada. Está convocada uma 

sessão para amanhã, às 11 horas.  
 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Acabou. 


