
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 0233/15  07/04/2015 
 
 

 1

 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Zeca Dirceu) - Havendo número regimental 

para a abertura dos trabalhos, declaro iniciada a 2ª reunião de eleição da Mesa, da 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à eleição 

dos Vice-Presidentes da Mesa para 2015.  

 Em virtude da Ordem do Dia nos plenários da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal, suspendo esta reunião e convoco outra para amanhã, dia 8 de 

abril, quarta-feira, às 14 horas, neste plenário, para a eleição da Mesa... 

 O SR. DEPUTADO GIUSEPPE VECCI - Questão de ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Zeca Dirceu) - Pois não, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO GIUSEPPE VECCI - O art. 29 do Regimento Comum diz o 

seguinte:  

  “Art. 29. À hora do início da sessão, o Presidente e 

os demais membros da Mesa ocuparão os respectivos 

lugares; havendo número regimental, será anunciada a 

abertura dos trabalhos”.  

 Como esta reunião foi convocada para as 18 horas, já decorreram 30 

minutos. O § 1º do art. 29 diz:  

  “Art. 29....................................................................... 

            §1º Não havendo número, o Presidente aguardará, 

pelo prazo máximo de 30 (trinta) minutos, a 

complementação do quórum; decorrido o prazo e 

persistindo a falta de número, a sessão não se realizará”. 

 Nesse sentido, não há como convocar reunião para amanhã, às 14 horas, se 

ela tem que ser convocada com 24 horas de antecedência.  

 Eu acho que esta é a terceira reunião que nós estamos realizando sem 

quórum, sem possibilidade ainda de eleger os Vice-Presidentes. Então, é importante 

seguirmos o que está escrito no Regimento. E, já que não temos quórum, que 

possamos pelo menos iniciar de forma correta os trabalhos desta importante 

Comissão.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Zeca Dirceu) - Deputado Giuseppe Vecci, 

compreendo toda a dificuldade neste momento, mas quero pedir para não levarmos 

ao pé da letra o que está dito no Regimento.  
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 Vamos suspender a reunião e recomeçá-la amanhã, aproveitando inclusive o 

quórum que foi formado. Como está tendo Ordem do Dia no Senado e na Câmara, 

compreendemos o porquê de este plenário estar vazio.  

 Contando com a sua compreensão, declaro suspensa a reunião, nos termos 

que já foram colocados.  

 Obrigado pela contribuição.  

 O SR. DEPUTADO GIUSEPPE VECCI - O.k. Estou de acordo. 

 (A reunião é suspensa.) 
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A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Declaro iniciada a 

segunda reunião da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 

destinada à eleição dos Vice-Presidentes da Mesa para 2015.  

Quero informar que, até o presente momento, ainda não houve acordo para 

que os Vice-Presidentes fossem indicados. Apresentados os candidatos, veremos se 

alguma outra indicação pode vir, já que, nesta Comissão, recebi vários ofícios dentro 

do prazo que nós pedimos, com indicações duplas para o mesmo cargo. Então, 

ainda estamos dentro do interregno das negociações e das conversas.  

A partir do momento em que recebermos o Orçamento, nós estaremos 

dispostos ao trabalho, com pauta precisa, com indicações.  

Vou apenas indicar alguns Relatores para a discussão e aprovação dos 

relatórios com vistas à aprovação das contas dos ex-Presidentes a partir de 1990. 

Estamos há 25 anos sem votar as contas dos ex-Presidentes da República. 

Portanto, nós ainda temos alguns problemas a enfrentar pelo caminho.  

Eu vou apenas, nesta Comissão, saudar o fato de termos entre os membros 

uma mulher, a Deputada Flávia Morais, porque o quórum aqui sempre tem sido 

essencialmente masculino. Eu quero saudá-la. Seja bem-vinda!  

Vou ler os nomes dos componentes da Comissão e aguardar os nomes que 

serão indicados pelos blocos. Os nomes virão logo em seguida.  

MDB; PP; PTB; DEM; PRB; SD; PSC; PHS; PTN; PMN; PRP; PSDC; PEN; 

PRTB:  

Titulares: Edmar Arruda, Carlos Henrique Gaguim, César Halum, Genecias 

Noronha, Hildo Rocha, João Arruda, Lelo Coimbra, Marcelo Aro, Nilton Capixaba, 

Ricardo Teobaldo, Lázaro Botelho, Ricardo Barros, Elmar Nascimento.  

PT; PSD; /PR; PROS; PCdoB: 

Titulares: José Rocha, Nilto Tatto, Paulo Pimenta, Hugo Leal, Wadson 

Ribeiro, Wellington Roberto, Zé Geraldo, Zeca Dirceu, Jaime Martins, Walter Ihoshi. 

Eu cometi um lapso e não li o nome dos suplentes do bloco liderado pelo 

PMDB, o Blocão.  

O primeiro suplente é o Deputado Danilo Forte. Os outros suplentes são: 

Expedito Netto, Jhonatan de Jesus, Kaio Maniçoba, Luiz Carlos Busato, Mauro 
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Lopes, Paes Landim, Vitor Valim, Washington Reis, Cacá Leão, Sandes Júnior, 

Pedro Fernandes.  

Ainda falta indicar mais um membro. Há pouco foi comunicado pela Liderança 

que ele será indicado, mas ainda não chegou o expediente. 

No bloco liderado pelo PT, os suplentes são: Gorete Pereira, João Carlos 

Bacelar, Jorge Solla, José Airton Cirilo, Leo de Brito, Orlando Silva, Valtenir Pereira, 

Weliton Prado, Rômulo Gouveia, Átila Lins.  

PSDB; PSB; PPS; PV: 

Titulares: Caio Narcio, Giuseppe Vecci, Gonzaga Patriota, Hissa Abrahão, 

João Fernando Coutinho, Samuel Moreira.  

Suplentes: César Messias, Leopoldo Meyer, William Woo, Domingos Sávio, 

Izalci.  

Ainda falta indicar o último suplente. 

PDT: 

Titular: Flávia Morais, que está aqui. 

Suplente: Pompeo de Mattos.  

PSOL: 

Titular: Edmilson Rodrigues. 

Suplente: Cabo Daciolo. 

A lista completa de Deputados e Senadores foi lida.  

Eu quero fazer aqui um esclarecimento, para que não ocorram alguns 

episódios realmente contrários ao Regimento.  

Enquanto houver sessão na Câmara e no Senado, eu não posso abrir a 

reunião, a não ser para que fiquemos aqui falando. Ontem, por exemplo, o Senador 

Renan Calheiros, Presidente do Senado, disse: “Eu não quero que realize a 

Comissão de forma nenhuma. E eu não precisava dizer isso, pois o Regimento diz”.  

Portanto, peço perdão aos senhores. Ninguém pode ou deve se assentar à 

mesa e abrir a reunião indiferente ao prazo e ao Regimento, porque, se isso 

acontecer, ela será nula de efeito. Por isso, eu peço a compreensão. Mas nós temos 

um Regimento, que é o que tem que nos nortear nos nossos trabalhos.  

Nós vamos esperar as três indicações para que possamos proceder à eleição.  
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Todos os membros aqui citados estão devidamente empossados nesta 

Comissão. 

Alguma pergunta? (Pausa.)  

Portanto, vamos ter paciência. Quando começarmos a trabalhar efetivamente, 

com todos os membros assentados à mesa, nós teremos mais tranquilidade e 

vamos distribuir as relatorias pertinentes, de acordo com a ordem que o Regimento 

determina ou sugere. Está bem assim?  

Muito obrigada pela presença de todos.  




