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A reunião foi suspensa. 
Houve intervenção fora do microfone. Inaudível. 
 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Sras. e Srs. Deputados, não há número regimental 
para a abertura dos trabalhos. (Pausa.) 

Corrigindo, há número regimental para a abertura dos trabalhos. 
Declaro iniciada a 12ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 18, de 2012.  
 Comunicado importante, especialmente para as senhoras e senhores da imprensa. Em virtude da 
promulgação da Resolução nº 1, de 2012, do Congresso Nacional, que dispõe sobre a composição das 
Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura, informo que esta Comissão teve o seu número de 
vagas acrescido de um décimo em cada Casa no Congresso Nacional, passando de 31 para 34 Deputados e de 
11 para 12 o número de Senadores, sendo que na Câmara as vagas criadas serão destinadas ao Partido Social 
Democrático — PSD.  

Comunico também que, apesar dessa resolução, fica mantido o quorum para abertura dos trabalhos, 
alterando-se apenas o quorum para deliberações nas representações da Câmara e do Senado. Na Câmara, o 
quorum de deliberação passa a ser de 18 Deputados e, no Senado, de 6 para 7, art. 14 do Regimento Comum. 

Portanto, a partir de agora, o nosso quorum aumenta para 18 Deputados e 7 Senadores. 
Lembro que essa resolução entrará em vigor no período compreendido entre 30 de julho de 2012 e 31 

de janeiro de 2015. Portanto, é uma resolução específica para a 54ª Legislatura.  
Agora, então, teremos uma composição de 68 Deputados e 24 Senadores, passando a ser esta uma 

Comissão composta por 92 integrantes, entre titulares e suplentes. Isso significa que teremos menos lugares à 
disposição da imprensa e das nossas assessorias, como, por exemplo, no dia de hoje. E peço às senhoras e 
senhores que respeitem esse fato. 

Fizemos uma reunião do Colégio de Líderes... 
Senador Paulo Paim, registro a presença de V.Exa. 
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Quero dizer que fizemos uma reunião de Líderes, 
ocasião em que lhes apresentei um relatório sintético sobre a situação atual dos empenhos e da execução de 
emendas. O Presidente Marco Maia, às 15 horas, tem uma reunião com os Líderes. Na medida em que o 
Presidente Marco Maia participou diretamente com os Líderes do Senado também da negociação ocorrida no 
período final do primeiro semestre, que culminou com a votação da LDO, foi entendimento nosso, tanto dos 
Líderes do Governo como dos da Oposição, o de que precisamos aguardar uma orientação do Presidente da 
Casa, juntamente com o Presidente do Senado, a respeito dos encaminhamentos.  
 Destaco aqui um detalhe importante: esta é a única convocação da Câmara e do Senado que foi feita 
no mesmo período. As demais convocações foram feitas em períodos alternados, o que significa que, se não 
ocorrer alguma mudança, nós não teremos mais em nenhum momento, até o período eleitoral, convocação 
conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado, o que por consequência inviabiliza a realização de reuniões 
da Comissão Mista de Orçamento e do Congresso Nacional. 
 Ilustre Senador, eu não sei se V.Exa. gostaria de fazer algum registro. 
 O SR. SENADOR PAULO PAIM - Só quero cumprimentar V.Exa. pelo trabalho, pelo esforço que vem 
fazendo, e dizer que fiquei muito contente pelo empenho de V.Exa. e do Relator no que tange à emenda que 
abre uma janela para que os aposentados e pensionistas, na Lei de Orçamento, tenham reajustes reais. Sei do 
empenho de V.Exa., o Relator também me falou, e hoje é fato, é real. 
 Então, meus cumprimentos pelo brilhantismo no trabalho que V.Exa. tem feito na Presidência desta que 
é a principal Comissão do Congresso Nacional. 
 Meus cumprimentos a V.Exa. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Senador.  
 A reunião está suspensa para ser retomada às 18 horas. 
 (É suspensa a reunião.) 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) – Declaro reiniciada a 12ª reunião ordinária da 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 
Não há quorum para deliberação nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.  
Suspendo a presente reunião e convoco outra para amanhã, às 14h30min. 
Está suspensa a reunião. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Coutinho) - Declaro reiniciada a 12ª reunião ordinária da 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias 
constantes da pauta nº 18, de 2012. 

Em virtude da inexistência de acordo para a aprovação das matérias constantes da pauta supracitada, 
encerro a presente reunião e cancelo as reuniões convocadas para hoje às 18 horas e amanhã às 10 horas. 

Está encerrada a reunião. 
 


