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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Há número regimental para abertura dos trabalhos.  
Declaro iniciada a 14.ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 24, de 2012.  
Informo que os avulsos das matérias encontram-se na mesa dos trabalhos.  
Há quorum para deliberação na representação da Câmara dos Deputados; não há na representação do 

Senado.  
Antes de cancelar a reunião, coloco a palavra à disposição, caso algum dos Srs. Parlamentares deseje 

fazer algum registro.  
O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, saúdo V.Exa. e os demais Parlamentares 

membros desta Comissão.  
Faço registro de que hoje é o último dia para a apresentação de emendas ao relatório preliminar. A 

própria ausência de quorum do Senado impede que avancemos em qualquer ação nesta Comissão, o que nos 
permite ter algumas horas a mais para trabalhar na apresentação de emendas a serem ainda feitas ao relatório 
preliminar, para depois deliberarmos sobre outras questões. 

Só pretendia fazer este registro e submeter à apreciação de V.Exa.: como não há quorum, se há 
alguma outra sugestão de andamento dos trabalhos no dia de amanhã, se eventualmente houver quorum nas 
duas Casas.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito bem. A palavra está à disposição de todos.  
O SR. DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO - Sr. Presidente, mais uma vez, nós, do Democratas, temos 

chamado a atenção para a falta de respeito, eu diria, ao Congresso Nacional por parte do Governo no que tange 
à emendas Parlamentares. Temos visto total desatenção por parte do Governo. Diante disso, a relação de 
confiança que muitas vezes é necessária ao bom andamento do Poder Legislativo poderá ficar prejudicada, pelo 
que tenho sentido na própria Casa, diante dessa relação e da quebra de compromissos que tem se seguido por 
parte do Governo.  

Era o registro que tinha a fazer. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito bem.  
Vamos suspender as reuniões que teríamos hoje às 18 e às 20 horas. Antes da reunião de amanhã, 

faremos nova reunião de Líderes e, até a nova deliberação, nenhuma matéria será colocada em votação.  
Antes de suspender a reunião, informo que o Sr. Senador Roberto Jucá está presente com o relatório 

preliminar pré-encaminhado, recebendo as emendas, e convido os Srs. Parlamentares presentes a irem a minha 
sala. 

Declaro suspensa a reunião até amanhã.  
(A reunião foi suspensa.) 
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SUMÁRIO: Reunião cancelada. 
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Há oradora não identificada em breve intervenção. 
 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhoras e senhores, declaro reiniciada a 10.ª 

Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada a apreciação 
das matérias constantes na Pauta nº 24/2012. 

Informo que os avulsos, as matérias, encontram-se na mesa dos trabalhos.  
Há quorum para a deliberação nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. No 

entanto, respeitando o acordo que firmamos com as Lideranças, tanto das bancadas do Governo quanto da 
Oposição, não teremos questão alguma colocada na Ordem do Dia e vamos cancelar as reuniões marcadas 
para hoje, às 18h20min, e, para amanhã, às 10 horas. Faremos uma reunião na próxima terça-feira e, até lá, 
esperamos que o diálogo avance e que o entendimento aconteça.  

Informo ainda aos senhores e às senhoras que já definimos um cronograma relativo à pauta do nosso 
Comitê de Obras Irregulares. No próximo dia 13, faremos a reunião técnica, às 16 h, com a participação do 
Tribunal de Contas, DNIT, VALEC, PETROBRAS, e nos próximos dias 20 e 21 realizaremos aqui neste plenário, 
durante toda a tarde e, se necessário, à noite, as audiências públicas.  

Portanto, estamos reservando três datas para as reuniões do Comitê de Obras Irregulares, já que 
teremos 22 obras a serem analisadas, para que o COI faça a sua análise e, posteriormente, o Plenário da 
Comissão também. Então, dias 13, 20 e 21 de novembro.  

De resto, quero agradecer a presença sempre cordial às senhoras e senhores assessores de todas as 
bancadas que nos prestigiam e desejar um bom final de semana a todos. Vamos nos reencontrar aqui na terça-
feira. 

Quero agradecer ao meu amigo da Bahia, que me trouxe ontem duas cocadas. (Risos.) Se os senhores 
e as senhoras, porventura, forem aos seus Estados e quiserem trazer alguma coisa para o Presidente na 
próxima semana, com certeza serão também citados aqui e o agradecimento público será feito. (Risos.) 

Muito obrigado.  
(Não identificada) - Aceita um queijo, Sr. Presidente? 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Pode trazer queijo. (Risos.) 
Está encerrada a sessão.  


