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 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Havendo número 

legal, inicio a presente sessão, que foi convocada nos termos regimentais para 

eleição da Mesa da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

 Informo que, com base no art. 14 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso 

Nacional, coube a mim presidir temporariamente esta reunião. 

 Nós temos a presença de 13 Deputados Federais e 3 Senadores. Não há 

quórum para deliberação. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Tem a palavra 

V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, eu percebo 

claramente o desejo de V.Exa., que é também o dos demais pares, de iniciar os 

trabalhos desta importante Comissão do Congresso. Entendo que esse esforço deve 

ser continuado, devemos buscar isso. Mas inicio dizendo que nós já começaríamos 

com um problema. Efetivamente, a reunião está se iniciando além do horário 

regimental, que seria a tolerância de 30 minutos, contados a partir do horário para o 

qual ela foi convocada. 

 Eu só faço essa ponderação para fazer um alerta, com todo o respeito à 

experiência de V.Exa. e dos demais pares. Esta Comissão, para produzir para o 

País os resultados que todos nós desejamos, que é fazer com que o País tenha a 

análise orçamentária, as matérias relativas ao Orçamento Geral, ao 

acompanhamento da sua execução, pressupõe entendimentos. Esses 

entendimentos se dão mesmo quando o Governo tem ampla maioria folgada. Isso 

sempre foi necessário. 

 Já estive aqui na condição de Deputado representando a Oposição, terei uma 

missão um tanto quanto diferente neste momento. Mas é a mesma missão: servir ao 

Brasil. 

 Eu faço um apelo a V.Exa.: nós precisamos, mais uma vez, tentar aguardar o 

acordo entre os partidos para efetivamente iniciarmos uma reunião de eleição de 

Presidência. Sem isso, eu acredito que iríamos esbarrar numa série de óbices 

regimentais. Portanto, eu sugiro que nós não façamos esta reunião de eleição de 
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Mesa, uma vez que ela já se iniciaria ferindo esse pressuposto regimental do horário 

efetivo de início, que seria 30 minutos após o horário da sua convocação. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Deputado 

Domingos Sávio, eu aceito em parte as ponderações de V.Exa., inclusive afirmando 

que o prazo existe para iniciar as sessões, para dar quórum, e não para iniciarmos a 

reunião. Não existe nenhum dispositivo regimental que me obrigue a começar às 15 

horas ou às 15h20min, mas sim para o início das deliberações.  

 Por outro lado, eu quero dizer a V.Exa. que tivemos, nós todos que aqui 

comparecemos, a máxima paciência e compreensão, tanto que já realizamos cinco 

reuniões contando com esta, aguardando que tanto o partido de V.Exa., Deputado 

Domingos Sávio, como o PMDB indiquem os seus membros. 

 Quero dizer que a Câmara Federal indicou e cumpriu o seu papel. Está 

havendo uma querela no âmbito do PMDB, dentro do Senado Federal, que, sem 

nenhuma razão, reage à indicação do maior bloco da Câmara dos Deputados, que, 

de acordo com o Regimento, tem o direito de indicar o Relator, o Deputado Cacá 

Leão, cujo nome foi divulgado por todas as redes sociais e pelos jornais. Eu 

acreditava que não haveria nenhuma contestação. Tenho certeza de que não é o 

nome dele, que é um Deputado competente, íntegro, de um Estado dos mais fortes 

do Nordeste e do Brasil, que é a Bahia. Dessa forma, a Comissão será muito bem 

representada com o Cacá Leão. 

 Acontece que eu soube, e isso não é desconhecido de ninguém, que a 

Liderança do Senado, além de querer indicar o Presidente, quer também indicar o 

Relator, na pessoa de um Deputado Federal do PSDB, que é do seu partido. 

 Digo isso sem nenhum desdoiro ao PSDB, partido que tenho como grande 

aliado no Estado de Sergipe, tanto que nas últimas eleições votei no candidato Aécio 

Neves. Nada tenho contra o PSDB — pelo contrário, só tenho elogios a fazer ao 

partido de V.Exa. 

 O PMDB do Senado, ou seja, uma parte do PMDB do Senado, que disputa a 

política regional com o PP de Alagoas, do Deputado Arthur Lira, não aceita de forma 

nenhuma a indicação do bloco do qual faz parte o PP. O que o Regimento tem com 

isso? Nada. 
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 Se eu quisesse criar um caso, agora mesmo eu nomearia o Relator da LDO e 

tenho toda a prerrogativa de indicar o Cacá Leão neste momento como Relator-

Geral do Orçamento da União, uma vez que o Deputado Arthur Lira cumpriu todos 

os prazos regimentais e o indicou, com base naquilo que é previsto pelo nosso 

Regimento, na data prevista pelo Regimento. 

 Ele tem hoje todas as condições de ser nomeado pelo Presidente, mesmo por 

um Presidente interino, como eu, para ser o Relator — isso é o normal. Para haver 

acordo, o Relator é o Deputado Cacá Leão. Eu recebo a informação de que está 

havendo agora uma articulação no Senado Federal, inclusive com a participação do 

Presidente da Câmara, no sentido de encontrarem lá uma solução para o envio do 

nome do PMDB, aliás o envio da lista dos nomes do PMDB e da lista do PSDB, com 

a indicação do novo Presidente da CMO, que naturalmente será do PMDB. 

 Porém, para não haver qualquer dúvida sobre a aplicação do Regimento, na 

autoridade que me confere esta Comissão, eu vou deixar assinada logo a indicação 

do Relator-Geral do Orçamento, o Deputado Cacá Leão, sem nenhum desejo de me 

confrontar com o PMDB, já que, havendo acordo, será ele. E, não havendo acordo, 

será ele, porque é o Regimento que determina que isso. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, permita-me... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Eu já estou, 

então, fazendo aquilo que me dá direito o Regimento. Não foi ele que me pediu, não 

foi o Líder que me pediu. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, peço a palavra ela 

ordem. Não é esse o nosso entendimento.  

 Eu quero reiterar, Sr. Presidente, primeiramente, o respeito a V.Exa., um 

Senador que tem a estatura moral e a experiência diante das quais nos curvamos. E 

entendemos que S.Exa. preside interinamente, com o objetivo de eleição da Mesa, e 

o faz de forma absolutamente legítima.  

 Porém, Sr. Presidente, o que o nosso Regimento diz é que compete não ao 

Presidente interino, mas ao Presidente da Comissão, o eleito.  

 Esta Comissão foi convocada com pauta para eleger o Presidente e não para 

que o Presidente interino assuma uma função que, no nosso entendimento, data 

venia, com todo respeito a V.Exa., não lhe é facultada pelo Regimento da Casa. Ela 
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é uma prerrogativa do Presidente que vier a ser eleito. Ela não é, em nenhum 

momento, uma prerrogativa do Presidente interino. O Presidente interino tem tão 

unicamente a função de presidir esta sessão com pauta convocada para eleição da 

Mesa, o que V.Exa. fará com maestria.  

 Mas insisto e rogo a V.Exa. a prudência de aguardar esse entendimento, 

porque, tendo a eleição do Presidente, ele fará, como o Regimento prevê, a 

indicação não apenas do Relator da LOA, mas também da LDO e das demais 

Relatorias previstas nesta nossa Comissão. 

 Eu deixo muito claro e formularei com os artigos de forma precisa que não é 

competência da Presidência interina assumir as funções do Presidente da 

Comissão, quanto mais numa reunião convocada com pauta específica para eleger 

um Presidente e não para nomear a Relatoria. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Acontece que a 

nomeação da Relatoria não depende nem desta sessão. Independentemente da... 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR LIRA - Sr. Presidente, se me permite, peço a 

palavra, por favor. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Darei a palavra 

em seguida a V.Exa., Deputado Arthur Lira. 

 Continuando, a designação do Relator não depende de uma reunião como 

esta. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR LIRA - Ela é um ato administrativo. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - É um ato 

puramente regimental e administrativo. 

 Mas quero ouvir a palavra do nosso Líder, Deputado Arthur Lira. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR LIRA - Sr. Presidente, Senador Valadares, meu 

amigo pessoal Domingos Sávio, nós não queremos e não iremos dar início a uma 

discussão neste momento. 

 É bem verdade que existem os preceitos e intuitos nacionais do PSDB e do 

PMDB, mas não se explica publicamente até hoje por que não fizeram pelo menos a 

indicação dos seus membros e do possível candidato a Presidente. A nossa 

resolução, e eu digo isso com a humildade de ter sido, Deputado Domingos Sávio, 

V.Exa. sabe, Presidente no ano anterior... 
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 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Com muita competência. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR LIRA - Fiz isso com muita competência 

justamente graças ao respeito à Resolução nº 1, a muita conversa, a muito diálogo, 

a muita discussão. 

 Nós estamos, desde o dia 28 de março, pacientemente, esperando a 

indicação do Senador Renan Calheiros e do Senador Aécio Neves, através de seu 

Líder Dalirio Beber, mas até hoje não foi feito.  

 A partir do momento em que se descumprem prazos, não se tem que falar em 

Regimento, porque o Regimento permite, sim, ao Senador mais antigo indicado, que 

é o Senador Valadares, muito competente e nosso amigo, fazer indicação de 

Relator- Geral, de Relator da LDO, de Relator da Receita.  

 Se nós não iremos pedir que ele faça isso hoje, muito embora a decisão 

pessoal seja dele, é porque recebi uma comunicação do Presidente da Casa. A 

ausência dos Líderes do Governo nesta reunião vai ser notada, porque atendemos 

as solicitações do Líder Andre Moura e do Líder Romero Jucá por 5 semanas 

seguidas, para não trazermos essa discussão ao plenário desta Casa.  

 Mas os prazos da LDO já estão vencidos, Sr. Presidente. Não é possível que 

as matérias referentes ao orçamento da República Federativa do Brasil fiquem 

abaixo da caneta ditatorial deste ou daquele Senador, deste ou daquele Deputado. 

 Sendo assim, nossa palavra aqui é que nós estamos na busca. Sempre 

pleiteamos e fomos atrás do acordo — acordo com lógica, acordo com sequência. A 

Comissão não anda sozinha com nenhum partido, com nenhum membro, seja 

Presidente, seja Relator. 

 Sr. Presidente, este aqui é um colegiado amplo, de duas Casas, uma 

Comissão poderosa bicameral e que precisa alcançar o entendimento. 

 Volto a afirmar, Deputado Domingos Sávio — com todo o respeito que tenho 

a V.Exa., ao seu partido, ao PMDB, e a todos que fazem esta Comissão —, que 

recebi uma ligação do Presidente Rodrigo, que teve uma reunião agora com o 

Senador Renan Calheiros e fez um apelo para que ele cumpra a obrigação de 

indicar os membros do PMDB. 

 Diferentemente do Relator, que tem preceito na Resolução nº 01, que é da 

maior bancada, bloco ou partido, o Presidente ser o da maior bancada na Casa ao 
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lado é costumeiro. Nós temos o costume de eleger o Presidente do maior partido ou 

bloco da Casa diversa do Relator. E nós estamos atrás de cumprir esse costume.  

 Mas se nós não temos um Senador indicado para cumprir o costume, o que 

nos resta a fazer? Extinguir a Comissão? Parar? Não vamos ter Orçamento porque 

este ou aquele não quer? É difícil. 

 Sendo assim, nós estamos obedientes. Como Líder do partido, nós fizemos 

um apelo pessoalmente ao Senador Valadares para que, muito embora eu 

reconheça que ele tenha a competência, e o fará se for necessário, ele espere o 

final da reunião de hoje do Senador Aécio Neves, do Presidente Rodrigo, do 

Senador Renan, para que o bom senso prevaleça e que se chegue à indicação de 

um Senador do PMDB que venha cumprir a resolução. Se não for de compromisso 

assumido previamente, nos o derrotaremos no plenário desta Comissão, Sr. 

Presidente. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - O Deputado 

Domingos Sávio ainda pretende falar? 

 Concedo a palavra a V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, trata-se apenas de 

uma questão que eu insisto em fazer. Eu fiz a leitura atenta do art. 17 da Resolução 

nº 1. Eu não sou um especialista, mas sou um estudioso e sou devoto de que 

possamos sempre cumprir o Regimento, especialmente, a Resolução nº 1, que 

norteia os trabalhos da nossa CMO. 

 Ocorre que ela trata, no caput do artigo, de fazer a referência a que, não 

havendo sido designados pelos seus Líderes aqueles que serão os respectivos 

Relatores, caberá ao Presidente, na ausência de designação pelos Líderes...  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - O PP cumpriu o 

prazo, Líder. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Isso, exatamente.  

 Aí é que eu demonstro de maneira cabal que esse artigo não serve, não foi 

elaborado, não traz o condão de transmitir ao Presidente interino esse poder, porque 

ele parte do pressuposto de que temos um Presidente. Cabe aos Líderes indicar os 

Relatores. Na ausência da indicação dos Relatores, aí, sim, cumprir-se-ia esse prazo 
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que V.Exa. pressupõe para o Presidente eleito, valendo-se desse artigo, indicar os 

Relatores, mesmo que seus Líderes não o tenha feito, o que não é o caso. O Líder 

Arthur fez a indicação do Líder. 

 O que eu arguo aqui, de maneira muito clara, é que a função de V.Exa. neste 

momento é presidir interinamente a Comissão com o propósito — de maneira 

explícita e não de maneira tácita colocado pelo Regimento — de proceder à eleição. 

 Ora, V.Exa. não pode se abster de proceder à eleição e avocar para si as 

funções daquele que seria o Presidente. Eu não vou aprofundar o debate, mas isso 

seria, obviamente, usurpar daquele que será o Presidente a principal missão do 

início dos trabalhos. E esse não é o propósito nem a intenção de V.Exa. 

 Eu volto ao início da minha fala: a intenção de V.Exa., que é extremamente 

louvável, assim como a dos demais colegas, e é também a minha, é iniciarmos o 

trabalho. Eu não compactuo com essa ideia de adiar indefinidamente, e todos vocês 

sabem disso. Pelo contrário, eu desejo que cheguemos a um entendimento hoje. 

Entretanto, é óbvio que, se nós não chegarmos a um entendimento, nós vamos 

procrastinar ainda mais, porque vamos transformar o trabalho desta Comissão numa 

queda de braço, que fatalmente vai prejudicar os trabalhos da Comissão, do futuro 

Relator, do futuro Presidente, de todos nós e, por fim, do País. 

 Portanto, eu rogo a V.Exa.: vamos aguardar. Os Líderes estão com a 

incumbência de dar sua sinalização. A partir daí, iniciaremos efetivamente os 

trabalhos. Pelo menos, hoje foi a primeira vez que eu tive oportunidade de ver 

iniciada uma reunião com esse propósito. E eu acredito que isso, de alguma forma, 

já produzirá bons resultados em benefício de um acordo. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Agradeço a 

V.Exa. Eu concordo com um trabalho para evitar a procrastinação, Deputado, mas o 

Regimento é muito claro. 

 Estou há mais 15 anos neste Congresso Nacional. Cheguei aqui em 1995. 

São quantos anos? 

 O SR. DEPUTADO CACÁ LEÃO - São 22 anos. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Aliás, estou aqui 

há 22 anos. Já fiz parte várias vezes da Comissão de Orçamento, já fui Relator da 

LDO. Sendo assim, eu conheço de perto como funciona esta Comissão, sei dos 
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acordos que são feitos antecipadamente — antes da escolha do Presidente e da 

escolha do Relator-Geral e dos Relatores setoriais. 

 Nesse período, eu não me recordo, Deputado Domingos Sávio, de uma 

situação como esta que estamos vivenciando, em que o Líder do PMDB no Senado 

há várias sessões vê-se numa briga intestina com o seu partido para indicar um 

Presidente que não queira indicar um Relator de outro partido. 

 A condição sine qua non que foi estabelecida pela Liderança do PMDB é que 

o Presidente novo não tenha compromisso com o novo Relator, ou seja, não indique 

o novo Relator. 

 Deputado Domingos Sávio, só para conhecimento de V.Exa., que disse, muito 

embora tenha desmentido adiante, que eu queria usurpar as atribuições do 

Presidente... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Longe de mim querer dizer isso. Eu 

sei que essa nunca seria a intenção de V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Eu jamais faria 

isso, mesmo porque estou fundamentado no Regimento. Estou aqui não há 15 anos, 

mas há 22 anos. 

 O art. 14 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, diz o seguinte: 

  Art. 14. O Presidente, nos seus impedimentos ou 

ausências — ausências! —, será substituído por Vice-

Presidente, na sequência ordinal, e, na ausência deles, 

pelo membro titular mais idoso da CMO, dentre os de 

maior número de legislaturas. 

 Dessa forma, sou eu o Presidente. 

 E o art. 17, caput, a que V.Exa. se referiu, diz: 

  Art. 17. O Relator-Geral, o Relator da Receita e os 

Relatores Setoriais (...) serão indicados no prazo de até 5 

(cinco) dias após a instalação da CMO. 

 Diz o § 2º do mesmo art. 17: 

  Art. 17..................................................................... 

.......................................................................................... 
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  § 2º Não havendo indicação de relator no prazo 

definido no caput, o Presidente designará como relator o 

membro do partido na CMO, obedecida: 

  I - a proporcionalidade partidária e a 

proporcionalidade de membros de cada Casa na CMO; 

 Sendo assim, vou deixar registrado aqui que isso não é atitude da Comissão, 

é uma atitude de quem está na Presidência. O Líder não me pediu — quero fazer 

justiça —, o Deputado Cacá Leão não me pediu isso, mas eu faço uso dessa 

prerrogativa para acelerar os entendimentos lá no Senado. Essa é uma contribuição 

ao funcionamento desta Casa. Eu já estou designando o Relator, porque ele já sabe 

de antemão que amanhã posso designar o Relator da LDO. E não o fiz ainda, 

justamente para dar oportunidade, uma vez que não houve entendimento sobre esse 

assunto. Mas, a respeito do Relator-Geral do Orçamento, houve uma indicação 

regimental. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, é o Relator da LDO ou da 

lei do orçamento? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Não. Eu estou 

dizendo o seguinte: eu estou fazendo a indicação regimental do Relator-Geral do 

Orçamento. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Ah, sim! V.Exa. disse LDO. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Não. Eu disse o 

seguinte: que poderia ser o da LDO. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Mas eu o estou 

designando sem que eles me pedissem. Inclusive eles fizeram uma ponderação. Eu 

quero justificar e me colocar no lugar deles, porque sei que eles querem construir o 

melhor para esta Comissão, e eu também. 

 Com autoridade e com a preocupação que eu tenho de que esta Comissão 

venha a funcionar definitivamente em benefício do Brasil — não em benefício do 

meu Estado de Sergipe, mas em benefício do Brasil —, já estou cumprindo uma 

missão regimental, designando... 
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 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, permita-me que eu 

me redima com V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Eu estou com a 

palavra, Deputado. Darei a palavra depois a V.Exa. com muito prazer pelo tempo 

que quiser. 

 Eu já deixo aqui designado, e não depende desta reunião, Aliás, estou 

apenas comunicando que já deixo assinada aqui a designação que o Regimento me 

permite fazer: a nomeação do Relator-Geral do Projeto de Lei Orçamentária Anual 

de 2018 — PLOA, conforme indicação constante do Ofício nº 69/2017/LidPP, de 29 

de março de 2017, do Deputado Arthur Lira, Líder do Bloco PP/PHS/PTN/PTdoB. 

 Concedo a palavra ao Deputado Domingos Sávio. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, primeiramente, 

quero reiterar o meu respeito absoluto a V.Exa., à sua história. Embora divergindo 

de V.Exa., eu o enalteço, mais uma vez. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Respeito sua 

posição. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Tenho reconhecimento pela sua 

história e pela sua pessoa. Mas me permita dizer que V.Exa. está sendo mal 

assessorado. O art. 14, que V.Exa. acabou de ler, diz textualmente “substituir”. 

 Sr. Presidente, não se substitui o que não existe. Sr. Presidente, não se 

substitui um Presidente que não foi eleito. Sr. Presidente, não há como V.Exa. se 

fundamentar no art. 14. E assessoria, ao seu lado, terá dificuldade de explicar isso. 

Não se substitui o que não existe. A interinidade a que eu me referi... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Sr. Deputado, 

permita-me colaborar com o seu raciocínio.  

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Perfeitamente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Quem substitui é 

Presidente? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, é claro... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Se o Presidente 

da República viaja para os Estados Unidos, o Deputado Rodrigo Maia é o Presidente 

interino. 
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 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Claro, Sr. Presidente, isso é óbvio. 

Agora, o que nós estamos... Nós estamos diante de algo... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Ele é o Presidente 

interino. Só não vale para esta Comissão, porque está dito aqui, no art. 15. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Mas eleito, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Está escrito, no 

art. 15, que ao Presidente compete designar os Relatores.  

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sim, Sr. Presidente. Eu fiz primeiro 

a explicação do art. 17 porque achei que nem iria se aventar o 14. O art. 14 é 

absolutamente claro quando diz “substitui o Presidente” — o Presidente eleito, é 

óbvio, é óbvio!  

 Esta sessão foi convocada com pauta para eleger o Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Mas eu não 

estou... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - E, na medida em que não se 

elegeu, não há como V.Exa. substituir alguém que não foi eleito. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Deputado, eu não 

estou assinando esse ato em função desta reunião, não; essa prerrogativa já está 

inscrita no Regimento, o que me permite a nomeação. 

 O Senador Benedito de Lira deseja falar? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, função 

administrativa, e o Regimento é claro, é do Presidente eleito.  

 Há uma série de aspectos que serão demonstrados no Regimento, aos quais 

a assessoria, perdoe-me, deveria estar atenta para não complicar o trabalho da 

Comissão. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Eu sei que V.Exa. 

é um regimentalista, mas, com todo o respeito, para tomar essa decisão, eu não 

preciso da assessoria. Basta que eu saiba ler e interpretar o Regimento. Agradeço a 

V.Exa.  

 O Senador Benedito de Lira está com a palavra. 
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 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Senadores, Sras. e Srs. Deputados, eu não imaginava que V.Exa. fosse um homem 

tão paciente. Digo isso porque, na terça-feira próxima passada, esteve aqui o Líder 

do Governo no Congresso Nacional. E V.Exa. estava presente quando ele disse o 

seguinte: “Presidente, vim fazer um apelo para que o senhor encerre esta sessão e 

convoque outra para a próxima terça-feira, porque está havendo um entendimento. 

Se até lá não houver entendimento, V.Exa. age de acordo com o Regimento”.  

 O que ele quis dizer naquela oportunidade? Ele gostaria que nós fizéssemos 

a eleição do Presidente, e o Presidente indicaria o Relator. 

 V.Exa. leu o art. 14 e o 17. Às vezes o caput do artigo diz algo e, abaixo, o 

parágrafo seguinte é o que resolve. O que diz aí? Diz que, ausentes o Presidente e 

o Vice-Presidente, se a Comissão não tiver nenhum deles, o membro mais antigo da 

Comissão assumirá a Presidência e deliberará com as prerrogativas de Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - E eu estou 

assumindo essa prerrogativa regimental. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - V.Exa. está assumindo a 

prerrogativa regimental.  

Eu já disse isso e vou repetir: até quando temos de ficar na dependência da 

vontade da Liderança do PMDB, que se juntou agora à Liderança do PSDB, que 

também não indicou pelo Senado Federal? Esperem aí. Nós temos consciência de 

que tem que ser feito acordo nesta Comissão, mas debochar, procrastinar, querer 

fazer os outros de idiota não pode acontecer mais. 

 V.Exa., que é um homem sério, sóbrio, responsável, não assinou um 

documento simplesmente para aparecer na mídia, como muitos fazem.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Eu tenho muita 

paciência. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - V.Exa. tem muita paciência e 

assinou um expediente designando o Relator-Geral do Orçamento com base no que 

estabelece o Regimento da Casa. 

 Amanhã, se eles indicarem os membros da Comissão, na próxima reunião 

que V.Exa. convocar, poderemos proceder à eleição do Presidente. O Deputado 

Domingos Sávio não está aqui, mas eu iria dizer a ele que, embora ele dissesse que 
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V.Exa. não era Presidente, V.Exa. o é. E quem sabe poderá até ser o Presidente 

definitivo? Se depender da não concordância dos Líderes do Senado Federal, nós 

vamos trabalhar para que possamos eleger um Senador independentemente de ser 

do PSDB ou do PMDB.  

 Sr. Presidente, eu queria cumprimentar V.Exa. pela serenidade, tranquilidade 

e, ao mesmo tempo, pela maneira sóbria como está tomando as decisões. Conte 

com o nosso apoio. O PP, no Senado, indicou no momento oportuno, de acordo com 

o Regimento, os membros desta Comissão. Eu não sei por que os outros não 

indicaram até hoje. É porque querem realmente criar dificuldade para a organização 

do Orçamento da União para 2018. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Tem a palavra o 

Deputado bom em todos os sentidos, o nobre Deputado Bohn Gass, que tem muita 

energia. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Obrigado, Sr. Presidente. V.Exa. é sempre 

positivo. 

 Eu só queria fazer uma observação. A nossa bancada do PT está aguardando 

que se resolva esse impasse. O País não pode ficar à mercê de uma disputa 

localizada, regional ou partidária, e a CMO ser prejudicada. Não pode. Era esse o 

nosso registro.  

 Nós não havíamos indicado — e V.Exa. está, ao fazer a indicação, aceitando 

a solicitação partidária do bloco, em que o PP é majoritário, para fazer a indicação 

da relatoria da LDO. Na sequência, cabe ao segundo bloco, ao PT. Nós não fizemos 

essa indicação formal porque nós estávamos, Senador Lira, aguardando a definição 

para formalizarmos com o Presidente indicado o desejo da nossa indicação da LDO. 

 Porém, neste momento, Sr. Presidente, na vacância da função de Presidente, 

e V.Exa. adotando sob o amparo que está arguindo a definição, eu quero informar 

que a bancada do PT seguirá o procedimento formal, via ofício, na sequência 

regimental, pelo bloco que constituímos, indicando Relator para a LDO. Quero 

apenas lhes informar. Nós queríamos construir isso na reunião, mas, já que persiste 

a vacância da Presidência, nós também vamos fazer essa indicação.  
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 Vou levar isso ao meu partido. Só quero informar à CMO. Sendo obedecido o 

Regimento, como já havia solicitação formalizada pelo bloco majoritário, que é o do 

PP, o nosso, que é o segundo maior, pode, portanto, indicar relatoria para a LDO.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Deputado Bohn 

Gass, eu quero mais uma vez lhe informar que, para a indicação dos Relatores, não 

há necessidade de aprovação do Plenário. É uma indicação da Presidência.  

 Não dei continuidade a esse processo de designação do Relator da LDO, 

porque, realmente, como V.Exa. confirmou, não houve uma indicação formal. É 

preciso que os outros acelerem as indicações, porque, senão, se V.Exa. chegar 

primeiro, levará vantagem. O futuro Presidente vai ter que resolver essa questão, 

caso não haja indicações gerais. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Sr. Presidente, peço a 

palavra para fazer um breve registro em nome do PSB da Câmara.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Deputado João 

Fernando Coutinho, do PSB de Pernambuco, companheiro de partido, é com muito 

prazer que lhe concedo a palavra. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Meu caro Presidente, 

Senador Antonio Carlos Valadares, V.Exa. engrandece os quadros do Partido 

Socialista Brasileiro e demonstra a preocupação e a intenção do partido, tanto no 

Senado quanto na Câmara Federal, de dar celeridade, agilidade aos trabalhos desta 

importante Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.  

 Infelizmente, estamos assistindo a uma disputa política num dos maiores 

partidos do Congresso Nacional a qual está inviabilizando o nosso trabalho.  

 A inciativa de V.Exa. engrandece e agiliza os trabalhos da CMO. Nós 

concordamos com a decisão de V.Exa. de designar como Relator-Geral do 

Orçamento Geral da União o Deputado Cacá Leão. Estamos de acordo com isso. 

 Esperamos que esse impasse seja solucionado brevemente para que 

possamos nos ater aos debates da Lei de Diretrizes Orçamentárias, já que estamos 

quase em meados do mês de maio. Vamos em frente, pois o povo brasileiro espera 

que nós estejamos aqui para cumprir as nossas funções e responsabilidades.  
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 Parabenizo o Senador Antonio Carlos Valadares e todos os membros da 

CMO, do Senado e da Câmara Federal, que aqui estão dispostos a dar celeridade 

aos trabalhos da Comissão. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Deputado João 

Fernando Coutinho, de fato, estamos numa situação inusitada nesta Comissão. Já 

convocamos cinco vezes os seus membros — Senadores e Deputados Federais — 

para a escolha do Presidente, e, infelizmente, em nenhuma dessas oportunidades 

houve quórum para a deliberação.  

 Mas a Comissão não pode parar e, em obediência ao nosso Regimento, até 

para acelerar os entendimentos no Senado, já confirmamos aquilo que é normal: a 

escolha do Líder designado pelo maior bloco, o Deputado Federal Cacá Leão. Isso 

foi feito em obediência ao Regimento, uma vez que o Presidente ainda não foi eleito, 

e, na sua ausência, o Presidente interino tem todas as atribuições atinentes à 

designação de relatores quando há uma extrapolação dos prazos regimentais, como 

houve neste caso. 

 Deputado Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, quero agradecer a V.Exa., 

sempre presente a esta Comissão, trabalhando pela unidade, pela conciliação. Eu 

tenho certeza de que V.Exa., quem sabe até amanhã, junto com seus colegas e 

membros do PMDB no Senado, haverá de encontrar uma solução definitiva para 

esse impasse. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Muito obrigado, Senador Antonio Carlos 

Valadares. 

 Sras. Senadoras e Srs. Senadores, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, é 

grave a situação em que nos encontramos na Comissão Mista de Orçamentos, 

tendo em vista que não podemos, de maneira oficial, iniciar nossos trabalhos, no 

sentido de analisar as prestações de contas de ex-Presidentes, brasileiros que já 

ocuparam o cargo máximo em nossa Nação, assim como matérias orçamentárias de 

interesse do nosso País. 

 Infelizmente, dois partidos no Senado Federal ainda não indicaram os seus 

membros, tanto o PSDB quanto o PMDB. Infelizmente, como foi dito aqui, há uma 

briga interna, ao que parece, na bancada de Alagoas. A “República de Alagoas” está 

em meio a essa confusão toda, e o povo não pode pagar por essa briga que existe 
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entre o Senador Renan Calheiros, o Senador Benedito de Lira e o PP. A meu ver, é 

disso que se trata. 

 No tocante à interpretação dada por V.Exa ao Regimento, acho que está 

correta, não está errada. O Deputado Domingos Sávio, grande Deputado Federal 

pelo PSDB, que aqui se pronunciou, não quis de forma alguma ofender V.Exa., até 

porque conhece a sua historia. 

 Apenas quero registrar que, se for em razão do número de Parlamentares, o 

PDMB tem a mesma bancada que o Bloco do PP, ambas com 64 membros. Não 

quero dizer aqui que não concordo com a escolha do Deputado Cacá, até porque a 

escolha é do Presidente. Acho que o Deputado Cacá Leão... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Deputado, 

estamos falando do Bloco, que é maior do que o PMDB. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Certo. Mas em apenas um membro. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Um Parlamentar a 

mais. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Deputado Hildo, eu gostaria apenas 

de fazer uma observação, se V.Exa. me permitir: a bancada do PMDB é menor do 

que a do Bloco, com a diferença de um parlamentar: 68 a 67. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - É por isso que o 

Bloco tem o direito. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Eu sei disso. Eu sei.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - São 68 contra 67. 

O partido de V.Exa. tem 67 Parlamentares. Se fosse só o PP, realmente, haveria um 

empate. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Isso ocorre porque, no PMDB, os 

Parlamentares ficam entrando e saindo, assim como ocorre no PP. Aliás, agora 

mesmo um Deputado saiu para assumir uma Secretaria e diminuiu o número para 

67 Parlamentares, mas originalmente somos mais de 70. 

 Eu não estou contestando aqui a vossa indicação. Respeito o Deputado Cacá 

Leão, conheço muito bem o pai dele, o João Leão, pessoa admirável de quem gosto 

muito. O Deputado Cacá tem desempenhado um bom trabalho, é um trabalho 

brilhante, e nós estamos aqui dispostos a ajudá-lo, se ele continuar nessa relatoria. 
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Eu só não acho conveniente colocá-lo nessa condição e, depois, retirá-lo, até porque 

fica muito ruim para o Deputado.  

 Então, já que o Deputado foi escolhido por V.Exa., que a defesa do nome seja 

enfática até o final, para que não haja depois... 

 Eu sei que V.Exa. quer confirmar a indicação, até porque a escolha se deu 

pelas qualidades que ele tem. Logicamente, há a questão do Bloco, porque ele foi 

indicado pelo Líder... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - O principal foi o 

Regimento, e as qualidades são públicas e reconhecidas. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Eu fico preocupado com o futuro, ou 

seja, que amanhã ou depois seja escolhido um novo Presidente que não confirme o 

nome do Deputado. Isso me preocupa bastante, para não criar constrangimento até 

mesmo para o próprio Deputado. Estamos aqui querendo preservar a imagem do 

Deputado. 

 Até eu vou defender este ponto. O senhor está correto. Já que ele foi 

escolhido, se vier a ser eleito um novo Presidente, que se mantenha o nome do 

Deputado. 

 Esta é a minha fala e a colocação que quero fazer na tarde de hoje.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Agradeço a 

V.Exa. pela ponderação. Sei quanto V.Exa. deseja paz nesta Comissão, para que 

possamos trabalhar de forma conciliadora e construtiva, em função dos interesses 

do Brasil. 

 Eu quero dizer a V.Exa., Deputado Hildo Rocha, que em nenhum momento, 

seja o Líder Arthur Lira, que é o Líder do PP, seja o pai, o Senador Benedito Lira, 

como também o Deputado que foi designado pelo Bloco para a relatoria, o Deputado 

Cacá Leão, pediram-me que tomasse essa decisão. Eu assim o fiz, única e 

exclusivamente, baseado no Regimento, para acelerar as decisões do Senado. 

Caso contrário, esta Comissão não anda. 

 Então, com essa decisão fundamentada no Regimento, com essa resolução 

que tomei, tenho certeza absoluta de que a próxima reunião será a mais pacífica 

possível. Haverá a confirmação do Relator, porque é regimental, como haverá a 

eleição do Presidente, que será um membro do maior partido, que é o PMDB. Em 
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nenhum momento coloquei meu nome para disputar a Presidência, mesmo porque 

meu partido só tem um membro nesta Comissão, que sou eu. Então, eu seria 

candidato de mim mesmo. Não há nenhuma possibilidade política ou partidária para 

que eu seja o Presidente. 

 Mas, já que o Regimento me conferiu essa possibilidade de articular, no 

sentido de dar celeridade aos trabalhos desta Casa, eu fiz isso no desejo de 

contribuir para o funcionamento pleno dos nossos trabalhos. 

 Nada tenho contra o PMDB, partido que respeito, tanto que esperei uma 

definição por cinco sessões — e ainda a estou esperando para a próxima sessão. 

 A Assessoria aqui sabe que, se eu quisesse adiantar, eu poderia designar 

hoje o Relator da LDO, mas não o fiz também porque nenhum partido, pelo menos 

os que constam aqui como os maiores, indicou seus membros, nem o PMDB nem o 

PT, que seria o próximo a ter o direito a indicar a relatoria da LDO. 

 Concedo a palavra ao Senador Benedito de Lira. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Sr. Presidente, apenas quero 

prestar uma informação ao meu querido Deputado Hildo Rocha, para deixar claro o 

seguinte com relação à indicação do Relator pelo Presidente Antonio Carlos 

Valadares. Diz o art. 127 do Regimento Comum que o Relator indicado que, no 

prazo regimental, não apresentar o seu relatório será substituído, não podendo mais 

ser designado Relator na mesma Sessão Legislativa. 

 Então, no caso, Sr. Presidente, V.Exa. fizera a observação com absoluta 

procedência. Se, por acaso, amanhã o Presidente que viermos a eleger quiser tomar 

a decisão de ordem pessoal de substituir o Relator designado por V.Exa., ele não 

poderá fazê-lo, porque o Relator não deixou de apresentar o relatório. Se o Relator 

deixar de apresentar o relatório, aí sim ele será substituído. Fora isso, não cabe 

mais substituição. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Mesmo porque o 

Relator está designado conforme o Regimento, que é intransponível. Não há 

Presidente que possa transpor essa norma. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Exato. V.Exa. o fez com base no 

que diz a Resolução nº 1, ou seja, o Regimento. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Vamos formar 

jurisprudência, para que esses fatos não se repitam. 

 Consulto V.Exas. sobre fazermos uma reunião na próxima terça-feira. 

Amanhã seria às 16h05min. Nós suspendemos a reunião? (Pausa.) 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - V.Exa. suspende a reunião e 

mantém o quórum. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Suspende-se a 

reunião com o quórum atual. Amanhã nós continuaremos às 14h30min. 

 O SR. DEPUTADO VITOR VALIM - Sr. Presidente, tenho uma questão de 

ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Tem a palavra o 

Deputado Vitor Valim, do PMDB do Ceará. 

 O SR. DEPUTADO VITOR VALIM - Eu queria perguntar a V.Exa. qual é o 

quórum desta reunião neste momento. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Eram 10 

Deputados e 3 Senadores. Não sei como está agora. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.)  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - São 15 

Deputados e 4 Senadores.  

 O SR. DEPUTADO VITOR VALIM - V.Exa. quer manter o mesmo quórum na 

próxima reunião? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Não, é para 

iniciarmos a sessão. Nós suspendemos a reunião com este quórum e continuamos 

amanhã, às 14h30min. Se eu encerrar a reunião, haverá o prazo de 24 horas. São 

16h06min, e já temos Ordem do Dia no Senado e na Câmara. 

 O SR. DEPUTADO VITOR VALIM - Sr. Presidente, como Vice-Líder do 

PMDB, ressalto que amanhã será necessário um novo quórum. Eu quero ponderar a 

V.Exa. que uma nova reunião exige um novo quórum. Quero deixar registrada a 

forma como iremos proceder. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Eu quero crer 

que, mesmo se mantivermos este quórum, às 16h06min, nós não podemos realizar 
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uma reunião, por causa da Ordem do Dia na Câmara e no Senado. Nós temos que 

obedecer ao Regimento Comum. 

 Então, Deputado, para facilitar os nossos trabalhos, para abreviarmos o 

funcionamento desta Casa, é necessário que façamos isso. V.Exa. tem que 

compreender que estamos há cinco sessões sem um Presidente definitivo, e 

amanhã poderemos decidir isso. 

 O SR. DEPUTADO VITOR VALIM - Eu quero deixar bem claro para V.Exa. 

que não concordo com essa diretriz que está seguindo o Senador do meu partido. 

Não concordo e quero deixar aqui registrado o meu repúdio a essa atitude que ele 

está tomando. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. 

 Eu até perguntaria à Assessoria da Casa se V.Exa. precisa de quórum para 

tomar essa decisão ou se pode ser uma decisão monocrática.  

 Essa é a questão de ordem que faço. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Lá no Senado 

Federal, na quinta-feira passada, por exemplo, quando registrei presença no painel, 

a sessão já estava marcada discricionariamente pelo Presidente, com o quórum da 

sessão anterior. 

 O SR. DEPUTADO VITOR VALIM - Entendo que existem alguns acordos de 

conduta. Como membro da CCJ, sei que há acordos que fazemos no início da 

Legislatura que apresentam pequenas divergências do Regimento da Câmara. 

Como esta aqui é uma sessão conjunta da Câmara e do Senado, há toda uma 

metodologia diferente. 

 Peço ao departamento legislativo que me responda. Faço essa questão de 

ordem. Não mencionei aqui o artigo do Regimento, mas peço a compreensão de 

V.Exa. para me responder se realmente é preciso quórum para haver essa 

deliberação de V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Na verdade, não 

existe essa necessidade. 

 O SR. DEPUTADO VITOR VALIM - Então, eu quero que conste em ata. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Irá constar em 

ata.  



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 0420/17  09/05/2017 
 
 

 21

 Continuaremos esta sessão de hoje às 14h30min, amanhã, até por economia 

processual. 

 Está encerrada... 

 (Não identificado) - Está suspensa. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Está suspensa a 

reunião, mas eu vou ouvir V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO VITOR VALIM - Sr. Presidente, aqui me trazem a 

informação de que o art. 134 dispõe que os trabalhos da CMO serão iniciados 

somente com a presença mínima de um sexto de sua composição em cada Casa. 

Qualquer deliberação tem que ter quórum. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Mas nós não 

estamos deliberando. Trata-se de uma matéria apenas de ordem administrativa, de 

compleição administrativa. 

 O SR. DEPUTADO VITOR VALIM - Então, só peço que todo este meu 

questionamento conste em ata. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Eu agradeço a 

V.Exa. a participação. O questionamento de V.Exa. constará em ata. 

 Nós não iremos decidir nada com esse quórum. Só decidiremos com o 

quórum normal. 

 Agradeço a V.Exa. 

 (A reunião é suspensa.) 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 0451/17  10/05/2017 
 
 

 1

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Tendo em vista 

que a Câmara dos Deputados deu início a uma sessão extraordinária, e, pelo 

Regimento, esta Comissão não pode dar continuidade aos seus trabalhos, eu 

determino...  

 V.Exa. deseja falar, Deputado Jaime Martins? 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Eu gostaria apenas de fazer um breve 

comentário, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Com muito 

prazer. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sr. Presidente, o nosso País está 

vivendo — e, naturalmente, é do conhecimento de todos — uma crise fiscal, uma 

crise da economia, e os trabalhos desta Comissão são fundamentais para 

balizarmos os números da economia brasileira e darmos ao Governo um norte em 

relação aos seus gastos. 

 Então, o funcionamento desta Comissão é de fundamental importância. 

Naturalmente, neste momento, está havendo uma reunião deliberativa no plenário 

da Câmara, o que é impeditivo para os nossos trabalhos, sobretudo para 

deliberação e eleição da Mesa. Mas isso seria superável, pois é possível pedir à 

Presidência da Câmara a suspensão da sessão por alguns minutos para que 

possamos eleger a Mesa desta Comissão. 

 Infelizmente, o impedimento real da não eleição é a falta de indicação, 

sobretudo dos membros do PMDB do Senado. 

 Então, deixo aqui expresso o nosso apelo ao Senador Renan Calheiros, que é 

o Líder, para que faça essas indicações, ou mesmo ao Senador Eunício Oliveira, 

porque, regimentalmente, S.Exa., que é o Presidente do Congresso Nacional, já 

deveria ter feito, com os critérios estabelecidos no Regimento, a indicação desses 

nomes. 

 Então, registro aqui a necessidade de colocarmos em funcionamento esta 

Comissão. Em o Senador Renan não fazendo as indicações, que o Presidente do 

Congresso, Senador Eunício Oliveira, o faça, para que possamos, de fato, na 

próxima semana, iniciar os nossos trabalhos.  
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 Temos o prazo regimental até julho para aprovarmos a LDO, que é uma lei 

fundamental neste momento de transição do Brasil. Então, precisamos discutir e 

realizar audiências públicas, a fim de aprovarmos a LDO, a Lei Orçamentária, para 

os créditos suplementares que, daqui a pouco, começarão a chegar, e nós temos 

que desempenhar. 

 A maioria dos Parlamentares tem comparecido aqui e dado demonstração de 

que deseja trabalhar. Então, é importante que o PMDB do Senado destrave a nossa 

agenda e a nossa pauta. 

 Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Deputado Jaime 

Martins, do PSD de Minas Gerais, agradeço a presença de V.Exa. E a sua opinião 

se harmoniza, tenho certeza, com a da maioria dos membros desta Comissão.  

 Aproveito a oportunidade para ler um comunicado, um ofício dirigido ao 

Presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira, que se ajusta ao 

pronunciamento de V.Exa., que diz o seguinte: 

  Exmo. Sr. Presidente,  

  Informo a designação do Relator-Geral da 

LOA/2018 e solicito a indicação do nome do Presidente 

da CMO pelo PMDB. 

  Cumprimentando-o cordialmente, informo a 

homologação do nome do Deputado Cacá Leão, do PP da 

Bahia, para o cargo de Relator-Geral do Projeto de Lei 

Orçamentário Anual de 2018, em consonância com as 

normas fixadas pela Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, conforme dispõe o 

art. 14 da Resolução n.º 1/2006-CN, em obediência ao 

princípio da proporcionalidade partidária. 

  O indicado, integrante do maior bloco da Câmara 

dos Deputados, teve seu nome proposto na forma regular 

por seu Líder, Deputado Arthur Lira, que o fez em tempo 

hábil, logo após a instalação dos trabalhos da CMO para 

2017, conforme cópia do expediente anexo. 
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  Em que pese à instalação ter ocorrido em 28 de 

março último e aos nossos esforços para dar início aos 

trabalhos da Comissão, não temos obtido o êxito 

esperado devido ao fato de a Mesa Diretora da CMO não 

ter sido eleita até o presente momento. 

  Isto posto, encareço seus bons préstimos e sua 

interveniência prestigiosa no sentido de que o PMDB, 

partido com a maior bancada do Senado Federal, indique 

o mais rápido possível, os 3 (três) membros titulares e 

dentre esses um para a presidência deste Órgão Técnico 

do Congresso Nacional, bem como os seus suplentes. No 

mesmo sentido, solicito também a indicação dos membros 

pelo PSDB. 

  Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de 

estima e consideração. 

Senador Antonio Carlos Valadares 

Presidente em exercício. 

 Junto como prova da indicação pelo PP do Deputado Cacá Leão, eu apenas 

homologuei, o que me confere esse direito a Resolução nº 1, assinado esse ofício 

pelo Líder do Bloco, Deputado Arthur Lira, como Relator-Geral. 

 Projeto em tramitação da LDO, atualizado em 18 de abril de 2017. 

 A LDO chegou aqui no dia 13 de abril. Já são quantos dias de atraso? 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Um mês quase, 27 dias. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Três semanas de 

atraso. E, sem a aprovação da LDO, é impossível ultrapassar a Lei de Meios, que 

chegará aqui em agosto.  

 Entretanto, a Comissão deveria funcionar adequadamente, aprovando logo a 

LDO, para termos direito ao recesso e, logo em seguida, com as emendas que serão 

apresentadas pelos Srs. Parlamentares, começar a discutir a LOA, o que seria o 

ideal, uma vez que o Brasil está vivendo, como diz V.Exa., uma crise enorme, sem 

precedentes. E esse impasse, sem dúvida alguma, poderá recrudescer mais ainda 

essa crise lamentável por que está passando o Brasil, por falta de investimento. 
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Inclusive, houve um corte tremendo, com contingenciamento feito pelo Governo em 

relação ao Orçamento de 2017. 

 Com a palavra o Deputado Hildo Rocha. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Muito obrigado, Senador Antonio Carlos 

Valadares, que preside esta reunião da Comissão Mista de Orçamento.  

 Sras. e Srs. Deputados, nós já temos quórum na Câmara, mas, infelizmente, 

não temos quórum no Senado, mesmo que a Câmara não estivesse em processo de 

sessão deliberativa. 

 Eu entendo, como foi dito aqui pelo Deputado Jaime Martins, que essa falta 

de membros da Comissão, assim como da indicação dos Senadores do PMDB e do 

PSDB para compô-la, já está trazendo prejuízo ao funcionamento da Comissão 

Mista de Orçamento. E com aprovação da PEC do teto de gastos, que está em 

vigor, todos nós sabemos que só pode se aumentar o gasto setorial de acordo com 

a inflação. Logo, não há mais como fazer aquela criação de receitas que não serão 

realizadas. Então, ficou muito difícil. 

 A LDO tem que ser logo analisada. A LDO é fundamental para que possamos 

ter um equilíbrio fiscal e orçamentário no próximo ano e diminuir o déficit público. 

Este déficit público tem causado o desemprego de uma grande quantidade de 

brasileiros, e já são mais de 14 milhões de desempregados. É uma situação 

complicada. 

 O não funcionamento pleno desta Comissão coloca em risco todo o trabalho 

que o Presidente Michel Temer tem feito, no sentido de melhorar a nossa economia, 

de barrar o aumento do desemprego, de aumentar o Produto Interno Bruto. E os três 

primeiros meses têm demonstrado que o mercado tem reagido muito bem. Mas há 

necessidade do funcionamento desta Comissão. 

 Eu gostaria de sugerir a V.Exa., que preside esta Comissão, que façamos 

uma reunião com o Presidente do Congresso Nacional, juntamente com os 

Deputados que estão aqui que queiram acompanhar V.Exa., para que cobrássemos 

dele. Já foi enviado um ofício, um comunicado legal. V.Exa. trabalhou muito bem, fez 

a sua parte com o Presidente e já indicou o Relator. Fez isso com grande 

brilhantismo político, porque força até uma decisão do Senador Renan Calheiros, 

Líder do PMDB. Mas nós não podemos esperar uma decisão do Líder do PMDB. 
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 Para isso, o próprio Regimento já contempla as plenas condições para que o 

Presidente do Congresso possa fazer a indicação. Inclusive, já foi dito, na reunião 

passada, que seriam os Senadores mais velhos, tanto do PMDB como do PSDB. 

 Então, acho que deveríamos ir até o Presidente do Senado, que é o 

Presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira, para mostrar a 

necessidade de serem indicados imediatamente esses membros.  

 Essa é a nossa sugestão.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Deputado Hildo 

Rocha, acato a sugestão de V.Exa. Vou tentar ver se consigo, na terça-feira — e 

amanhã muitos de nós vamos viajar e hoje temos muitos afazeres na Câmara e no 

Senado —, marcar uma audiência com o Presidente, com o objetivo de mostrar a 

necessidade imperiosa, usando dos meios regimentais, de indicar os membros da 

Comissão que faltam, tanto do PMDB como do PSDB. 

 Com a palavra o Deputado Domingos Sávio. É um prazer ouvir V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Obrigado, Sr. Presidente, prezado 

Senador Antonio Carlos Valadares. 

 Quero, inicialmente, reiterar não só o meu respeito, mas o entendimento de 

que V.Exa., com a experiência e sabedoria que tem, busca conduzir nossa 

Comissão para o entendimento. E é isso que eu acredito que deva prevalecer, ainda 

que existam, neste início, as dificuldades que estão postas, mas, ainda, é necessário 

o entendimento. 

 Ontem, além do trabalho aqui na Comissão, eu vivi uma experiência alguns 

minutos após, que me deixou feliz e que peço a permissão de V.Exa. para relatá-la 

de forma sucinta, porque acho que ilustra como entendimento, especialmente numa 

Casa Parlamentar, e, mais ainda, no Congresso Nacional, Câmara e Senado. A 

busca do entendimento é um pressuposto que nunca pode ser abandonado, para 

que construamos soluções mais adequadas para o País. 

 Eu, ontem, tive oportunidade de apresentar, como Relator da CPI da Lei 

Rouanet, o meu relatório final. Essa CPI foi instalada no ano passado, logo após a 

conclusão do processo de impeachment. Portanto, ela se instalou num ambiente 

tenso. E é natural que fosse tenso. Do ponto de vista político, havia, praticamente, 
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um divisor de águas, um confronto estabelecido daqueles que defendiam uma tese e 

de outros que defendiam a respectiva antítese. 

 A CPI acabou sendo, nos primeiros momentos, palco de digladiações ferozes. 

O ambiente era hostil, inclusive com palavras inadequadas. Havia, de um lado, 

aqueles que acreditavam que nem deveria se instalar a CPI — embora ela já 

estivesse instalada —; e, depois, partiu-se para uma queda de braço sobre a 

relatoria. Alguns queriam uma relatoria feroz, que prosseguisse talvez o campo de 

batalha do que tinha ocorrido na votação do impeachment, e outros queriam que 

nem se instalasse a CPI. 

 Por uma situação mais de acaso, e, talvez, porque eu tivesse feito um 

pronunciamento moderador naquele momento, indicaram-me Relator da CPI. Eu tive 

a felicidade de poder, ao longo do trabalho que realizamos, alcançar os objetivos. 

 A CPI concluiu, ontem, pelo indiciamento de várias pessoas que 

comprovadamente tinham cometido ilícitos. E foi unânime o sentimento de que a 

ação da justiça tem que ser firme para coibir a corrupção, e esse foi um dos 

principais propósitos da instalação da CPI. Portanto, ela cumpriu o objetivo. E, mais 

do que isso, elaboramos a proposta de um projeto de lei, por consenso, para 

aperfeiçoar a Lei Rouanet.  

 Esperamos que ela continue existindo, mas que seja mais descentralizada, 

que alcance todo Brasil, que não fica restrita aos grandes centros e, muito menos, 

que privilegie quem já tem mais poder, mais fama, mais nome, mas alcance a todos. 

Enfim, algo que todos queriam, mas que precisava de um mínimo de entendimento 

para se construir conjuntamente. 

 Trouxe esse exemplo, Sr. Presidente, Senador Antonio Carlos Valadares, 

para reiterar a minha confiança, pois, sob o comando de V.Exa., haveremos de 

instalar a Comissão definitivamente e fazer a votação, como preceitua o nosso 

Regimento, de todas as relatorias pelo Presidente. Não quero, com isso, intensificar 

nenhuma polêmica, mas acredito que as próximas horas haverão de trazer luz; que 

o Divino Espírito Santo, padroeiro da minha querida terra, Divinópolis — e mais do 

que padroeiro, lá Ele é a luz que inspirou e batizou nossa querida cidade —, possa 

iluminar nossos Senadores. Aqui, na Câmara já temos a nomeação de todos. Que 

tenhamos a votação do Presidente e a conclusão dessa primeira etapa num 
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ambiente de cooperação. E V.Exa., com certeza, será um elemento fundamental 

nesse processo, como membro experiente desta Comissão. 

 Acredito que as próximas horas devem nos reservar a possibilidade de um 

entendimento. E eu me manifestei, na reunião passada, com esse espírito que eu 

renovo aqui, de que nós temos que achar um ponto de entendimento. Qualquer 

decisão unilateral pode comprometer a sequência dos trabalhos, e nenhum de nós 

quer isso, porque o País precisa de uma Comissão de Orçamento funcionando 

plenamente. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero contribuir como conciliador nesse 

processo. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Deputado 

Domingos Sávio, quero parabenizar V.Exa. pela atuação na CPI da Lei Rouanet. 

Essa é uma prova mais do que cabal da competência com que V.Exa. sempre se 

houve aqui, no âmbito da Câmara dos Deputados. Temos certeza absoluta de que, 

com esse espírito de conciliação que emerge de sua personalidade, haveremos de 

encontrar uma solução mais harmônica possível, para que os trabalhos desta 

Comissão voltem à normalidade. 

 Eu passarei, daqui a pouco, a V.Exa. a cópia desse ofício que já foi lido e foi 

dirigido ao nobre Presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira. 

Gostaria de perguntar a V.Exa. se há possibilidade de uma audiência com a sua 

presença e a dos demais Deputados que aqui se encontram com o Presidente 

Eunício Oliveira. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Com todo o prazer, Sr. Presidente. 

A convocação de V.Exa. para mim é uma ordem. Eu estarei ao seu lado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Agradeço a 

V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sr. Presidente, estamos nos 

colocando também à disposição para estarmos juntos lá. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Eu só queria 

reafirmar que hoje eu me encontrei com o Senador Aécio Neves na Comissão de 

Justiça do Senado, e S.Exa. me disse que, numericamente, o PSDB tinha o direito 

de indicar o Relator. E eu disse: “Olhe, Presidente, mesmo que V.Exa. não 
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concorde, numericamente falando, se o PSDB tivesse direito, certamente o Relator 

seria seu companheiro e, sem dúvida alguma, um Domingos Sávio, para nós, por 

exemplo, seria um grande alento para a resolução dos nossos problemas aqui nesta 

Comissão”. Disse a S.Exa. também que o PSDB tem 51 membros; o Bloco 

PP/PTN/PHS/PTdoB, na Câmara dos Deputados, tem 68 membros. Então, 

numericamente falando, é impossível o futuro Presidente fazer a indicação de um 

membro que não seja do PP.  

 Aquela homologação simbólica que eu fiz retrata uma realidade. Nenhum 

Presidente pode destituir o Deputado Cacá, a não ser o próprio Bloco, que pode se 

arrepender e dizer “Não, nós não queremos mais o Cacá. Agora vai ser fulano de 

tal”.  

 De sorte que acho que o que tem que ser contemporizado é que eu não sou 

um cara presunçoso, como anunciou o Líder do PMDB, Senador Renan Calheiros, 

por quem tenho uma grande amizade e uma boa relação política lá no Senado 

Federal, uma vez que presunçoso é aquele que faz uma coisa acima das suas 

posses. É um cara vaidoso, vamos dizer assim. 

 Mas quem está emperrando — e vamos colocar os pingos nos is — o 

andamento dos trabalhos normais desta Comissão? É o Senador Antonio Carlos 

Valadares? Não é. Criou-se um impasse, porque o Presidente Renan Calheiros, por 

razões que não vou entrar no mérito, deseja indicar o Presidente, e que o Relator 

não seja do Bloco do PP, porque ele tem naturalmente as restrições políticas. Mas o 

que nós temos a ver com isso? Se porventura fosse o contrário, ou seja, se o PMDB 

tivesse num Bloco com 68 membros, não poderia nem indicar o Presidente e o 

Relator. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Permita-me só uma observação, Sr. 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Mas, se o PSDB 

estivesse na mesma situação do Bloco do PP, eu teria feito o mesmo se o PSDB 

aceitasse, com a maior tranquilidade, sabendo que ninguém poderia tirar o PSDB. 

Só o próprio PSDB poderia fazer isso. 

 De modo, Deputado Domingos Sávio, que nós vamos tentar convencer o 

Presidente Eunício Oliveira de acabar com esse impasse.  
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 O que o Líder Renan Calheiros diz: “Não, a Comissão de Orçamento vai 

receber a LOA no dia 31 de agosto”. Sim, mas, nesse intermédio, não tem a LDO, 

que é fundamental para que a LOA seja aprovada no futuro? E ele disse que não há 

necessidade e para que pressa. 

 Quer dizer, quem é que está entornando o caldo aqui nesta Comissão? Sou 

eu? Pelo contrário, eu estou querendo dar celeridade ao funcionamento da Casa. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sr. Presidente, conceda-me um 

aparte? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Tem V.Exa. a 

palavra.  

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Na verdade, a Lei Orçamentária Anual 

é apenas uma das leis votadas aqui. Nós temos a LDO, nós temos os relatórios que 

envolvem a Lei Orçamentária, temos os créditos suplementares e temos um papel 

importantíssimo, que é o papel de fiscalizar.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Exatamente. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - A nossa ação fiscalizadora está 

paralisada. É um dos atos fundamentais do Congresso Nacional e desta Comissão. 

Há um sem-número de projetos que precisam tramitar e que estão paralisados. 

Infelizmente, a visão do Senador Renan, embora seja um homem extremamente 

experiente, está muito conveniente apenas a sua província, quer dizer, está 

enxergando só a próxima eleição em Alagoas, não está enxergando o Brasil. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Tem V.Exa. a 

palavra. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Sr. Presidente, queria, primeiro, 

parabenizar V.Exa. pela condução dos trabalhos, de forma serena e equilibrada, 

neste momento em que a Comissão vive um impasse que atrapalha os trabalhos da 

própria Comissão. Veja que a peça orçamentária já chegou a esta Casa. Nós já 

poderíamos trabalhar a LDO, porque temos prazo, que é até no meio deste ano. O 

Orçamento vai chegar evidentemente em agosto, mas já poderíamos trabalhar a 

LDO, que é o pressuposto para elaboração da peça orçamentária. 
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 Como já foi dito aqui pelo Deputado Hildo Rocha, este é um ano atípico, 

porque será o primeiro ano para trabalhar o Orçamento, a LDO, a partir da Emenda 

Constitucional nº 95, que criou uma série de limitadores. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - O teto de gastos. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - O teto de gastos. 

 Nós fomos contrários a essa lei. Acho que nenhum país no mundo adotou um 

engessamento dessa natureza: 20 anos, engessando o gasto público, os 

investimentos na área social. Embora a própria emenda constitucional permita 

remanejamentos internos, nesse primeiro ano, e talvez nos próximos 2 anos, não 

vamos ter grandes problemas. Vamos ter, mas não teremos a partir do terceiro ano. 

Por quê? Porque sabemos nós, quem lida com orçamento público, que há um 

crescimento vegetativo do orçamento público. Ele tem um crescimento vegetativo. A 

folha de pagamento tem um crescimento vegetativo, os gastos na administração 

pública também têm um crescimento vegetativo. 

 Em relação a esse crescimento; num país onde o crescimento do Produto 

Interno Bruto é zero e as receitas estão caindo em vez de subindo, podemos 

combina perda de receita, crescimento zero do PIB, com crescimento vegetativo de 

despesas de pessoal e despesa de manutenção da máquina. Se essa conjuntura 

continuar, daqui a 3 anos, nós não vamos ter mais nada para investir nem mais nada 

para remanejar. Nós vamos, nesta Comissão, fazer a escolha de Sofia, para saber 

onde nós vamos remanejar, onde nós vamos cortar e como nós vamos começar. 

Primeiro, vamos entregar a geladeira, depois a televisão e o sofá. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Parece-me que as 

mercadorias estão sobrando, porque a inflação está baixando. Não tem dinheiro 

para fazer as contas. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - O que é mais grave. Com a 

inflação também, numa estimativa de 4%, 5%, só vamos ter esse crescimento. 

Então, nós vamos ter uma tragédia neste País nos próximos anos. Essa é a minha 

avaliação. Nós já fizemos este debate no plenário, já o enfrentamos, mas a história 

vai dizer quem estava certo. 

 Nesse sentido, Sr. Presidente — e já estamos há algumas semanas nesse 

impasse —, acho que a decisão de V.Exa. é uma decisão lastreada no Regimento 
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Interno, na Resolução nº 001. E aqui V.Exa. pôde, inclusive, demonstrar que a 

indicação da relatoria corresponde à correlação de forças das bancadas, em 

plenário, e a bancada do PP é maior do que a bancada do PSDB. É evidente que 

nós estamos numa Casa de negociações, mas, prevalecendo o impasse, prevalece 

o Regimento. E o Regimento tem que ser aplicado.  

 Na próxima semana, com a intermediação do Presidente do Senado, do 

Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira, que me parece que já está 

restabelecido, pois teve um problema de saúde — e tenho conhecimento de que o 

Deputado Rodrigo Maia, Presidente da Câmara, também tem procurado participar 

dessas negociações —, vamos vencer esse impasse e partir para o processo de 

definição de quem vai presidir a CMO, neste ano, quem vai ser o relator, quem vai 

ficar na relatoria da LDO, quem vai ficar na relatoria do Comitê de Estimativa de 

Receita, que também é muito importante, porque ele vai ser balizador até para o 

próprio Orçamento, e quem efetivamente ficará nas relatorias setoriais.  

 Então, esperamos, sinceramente, Sr. Presidente, que, na próxima semana, 

tenhamos o fim desse impasse, que o Regimento, o bom senso e a negociação 

prevaleçam. Mas quero aqui parabenizar V.Exa. pela prudência, pelo equilíbrio, pela 

firmeza de ter aplicado o Regimento quando foi preciso. Eu concordo com V.Exa. no 

sentido de que só quem pode destituir o relator é o próprio Bloco, que, por 

prerrogativa regimental, teria a competência de indicar o relator.  

 Portanto, colocamos a bancada do Partido dos Trabalhadores à disposição 

para participar dos entendimentos, inclusive com o Senador Eunício Oliveira, 

Presidente do Congresso Nacional, e com os demais Líderes da Casa, para que 

possamos encontrar um caminho para vencer esse impasse. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Deputado Nelson 

Pellegrino, a opinião de V.Exa., como Parlamentar experiente, é muito importante 

nesta Comissão.  

 As ponderações de V.Exa. certamente deverão ser ouvidas por todos nós. E, 

quem sabe, na próxima reunião, o PMDB — e não sendo o PMDB, mas o próprio 

Presidente do Congresso — escolha os membros que faltam para o funcionamento 

normal da Casa. 
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 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Deputado 

Domingos Sávio, antes, porém, eu gostaria de dizer que o Senador Aécio Neves, na 

conversa que tivemos hoje na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 

insiste que a designação do novo Presidente, porque vai haver um novo Presidente 

sem dúvida alguma, não seria do Bloco do PP, mas do partido do Deputado 

Domingos Sávio. 

 Se for assim, claro que eu, como membro normal, estaria totalmente de 

acordo, mas é que o Regimento da Câmara e o Regimento do Senado preveem uma 

atuação, uma missão, uma função muito especial e muito provisória para o 

Presidente em exercício. O Presidente, em exercício, por ocasião da eleição da 

Mesa da Câmara e por ocasião da eleição da Mesa do Senado, só tem uma missão: 

abrir a sessão, como mais antigo, e processar a votação para ver quem ganha o 

pleito. 

 Mas aqui, em face da Resolução nº 1, há uma norma completamente 

diferente do que acontece. E a Resolução não é da CMO, é uma resolução do 

Congresso Nacional, aprovada pelo Congresso Nacional. Ela tem validade igual a de 

uma lei, só que é uma lei do Congresso, que dá atribuições ao Presidente em 

exercício. 

 Logicamente, eu estou aqui envidando todos os esforços para que 

encontremos uma solução, a mais consentânea possível, a mais harmônica 

possível, para que o Presidente eleito seja do PMDB, porque dispõe do maior 

número de Parlamentares. 

 Temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei importante, da qual já 

fui Relator. Então, o Relator da LDO tem um uma importância muito grande na 

preparação do Orçamento Geral da União, da Lei de Meios, quer dizer, seria uma 

forma também de fazer uma negociação para contemplar o PSDB. Tudo isso deve 

ser colocado em discussão, porque a Comissão não pode sofrer prejuízo, 

principalmente o Brasil. 

 Com a palavra o Deputado Domingos Sávio. 
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 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, Senador Antonio 

Carlos Valadares, ainda na linha do entendimento, eu conversava hoje, há pouco, 

com o Senador Aécio Neves e ouvi dele também a disposição para o entendimento.  

 No entanto, pergunto a V.Exa., até para trazer uma luz, qual foi a visão, o 

entendimento do Senador, o entendimento do PSDB com relação a esse pleito. Não 

deste Deputado — e eu fico muito honrado... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - O pleito da 

relatoria geral? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - É, o pleito da relatoria. Não 

confundam como sendo um pleito deste Deputado, que não é o caso 

definitivamente, pois estou a serviço do meu partido e a serviço da Comissão. 

 Mas o entendimento das Lideranças do PSDB, primeiro, foi de que a bancada 

do PSDB era uma bancada numericamente maior do que a bancada do PP. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Parece que a 

diferença é de três Deputados, não é? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - É. E que, de fato — aí a questão 

que se falou de bloco —, o PSDB também fez bloco e desfez o bloco num dado 

momento. O partido fez esse bloco, inclusive para a eleição da Mesa Diretora, como 

o PP também o fez. E, pelo que eu ouvi, o bloco teria se desfeito em 1 ou 2 dias de 

procedimentos internos. 

 O Bloco do PSDB, do qual o PSDB participou na abertura dos trabalhos 

legislativos deste ano legislativo, era... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Havia quantos 

Deputados? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Era maior do que o número do 

Bloco do PP. Não sei precisar para V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Mas foi desfeito? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - É certo que esse bloco foi desfeito. 

E aí alguém entendeu que, regimentalmente, se ele fosse desfeito 2 dias depois, 

estaria apto. Alguns entendimentos dessa monta. 
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 Pois bem, isso nos remete também a algo que, embora o Regimento não trate 

de forma direta, é um pressuposto com o qual nós convivemos aqui, no dia a dia, e 

com o qual o PP também convive. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - V.Exa. sabe 

quando foi desfeito o bloco do PSDB? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Parece-me que foi desfeito em 

fevereiro, logo após a eleição da Mesa, um pouco antes da instalação da nova CMO. 

Então, eu acho que é esse lapso de tempo que pode ter sido objeto de 

questionamento. 

 Portanto, estou trazendo isso ao debate porque, senão, pode ficar parecendo 

assim: “Como vocês inventaram isso?” É porque realmente havia esse sentimento 

de que o PSDB, tendo um número maior de Deputados e tendo participado de um 

bloco que tinha um número maior de Deputados até a eleição do Presidente da 

Câmara, estava seguro, estava absolutamente tranquilo de que, após 13 anos longe 

de relatoria, de matérias como essa, porque não é novidade nenhuma que não 

caberia à Oposição indicar esse tipo de relatoria. E o PSDB entendia: “Olhe, chegou 

a nossa vez depois de 13 anos”. Já que cai para o Senado a Presidência, e, no 

Senado, o PMDB, que também é Governo, vai indicar, nós, como o maior partido 

aliado do PMDB no Governo, teremos a nossa oportunidade.  

 Então, não foi nada contra o PP. Pelo contrário, não há nenhum tipo de veto, 

pelo menos da parte do PSDB, a qualquer nome do PP, partido com o qual temos 

uma relação absolutamente harmônica, não só no âmbito federal, mas também em 

Minas Gerais, com Alberto Pinto Coelho, meu amigo, ex-Governador, Presidente do 

PP em Minas. 

 Então, é só para pacificar isso, até porque eu já vislumbro esse entendimento. 

Não há, em hipótese alguma, esse conflito entre PSDB e PP. O que houve foi o 

entendimento pacífico do PSDB, por ter um número maior de Deputados do que o 

PP, por ter participado na abertura dos trabalhos legislativos de um bloco também 

numericamente maior do que o bloco de que o PP participava, de que isso não teria 

problema. A bem da verdade, discutia-se já, internamente no partido, quem poderia 

trabalhar ou não nessa área. 
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 Eu volto a dizer que o que ouvi do Senador é uma disposição para o 

entendimento, assim como, da minha parte, também há uma absoluta disposição 

para o entendimento, até porque, como eu dizia, o PP já ocupou não são só 

relatorias, mas também designações de Comissão. Tudo isso é previsto numa 

sequência.  

 Para que o Parlamentar assuma a Presidência de Comissão nesta Casa é 

preciso seguir ordem de preferência de bloco ou partido, mas os acordos 

possibilitam alterações. Eu não sei dizer se foi no ano passado, mas me parece que, 

mesmo no ano passado, o PP se viu atendido, em razão de acordo, para ocupar 

determinada posição. Isso é natural. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Foi o Presidente, 

não é? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - O Presidente. Foi objeto de acordo, 

não por ser a maior bancada, não foi isso. Foi feito um acordo e foi dito o seguinte: 

“O PP, neste momento, pleiteia, por essas razões, acorda-se isso”. Entendeu-se que 

se poderia evoluir nessa direção. Afinal de contas, nós não estamos discutindo só a 

CMO, nós estamos discutindo o Brasil. A verdade é essa. 

 Por que não se discute se é a Oposição que vai relatar? É porque estamos 

discutindo o Brasil. A verdade é essa. Vamos ser realistas. Então, quando se discute 

o Brasil, discute-se sob a ótica de um grupo de partidos que formam uma base de 

governo. E aí o PSDB tem responsabilidade, como base de Governo, o PP tem 

responsabilidade, como base de Governo, o PMDB tem responsabilidade, como 

base de Governo. É daí que eu acredito que deve vir o entendimento. É nessa linha, 

porque não adianta nada nós não conseguirmos nos entender. Assim, nós vamos, 

de fato, ter aqui uma Torre de Babel. 

 Portanto, eu acredito que o melhor é o diálogo mesmo. Acho louvável a 

providência de V.Exa. de enviar um ofício ao Presidente do Senado, mostrando a 

angústia que toma conta de todos. Não sei, mas talvez a nossa assessoria tenha 

mais dados sobre isso. Eu tinha a expectativa de eleição do Presidente e de 

instalação da Comissão. Mas, de fato, embora eu concorde que não possamos adiar 

muito a definição de relatoria, é claro que, como o Deputado Jaime disse, há 
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trabalhos que são próprios desta Comissão, que não estão ligados à LOA e, 

obviamente, não estão subordinados à definição de quem será o relator da LOA.  

 Portanto, o meu entendimento inclusive é de que o Regimento não impediria 

que nós tivéssemos a eleição do Presidente, a posse do Presidente, e, a partir daí, 

deflagrar todos os outros atos. Essa determinação ou esse propósito de que tem que 

ser tudo casado hoje, como a eleição do Presidente já com designação, eu acredito 

que contribuiu para esse impasse.  

 Nós poderíamos ter tido a designação dos membros, e continuariam se 

entendendo. Se chegada à conclusão de que, regimentalmente, é o bloco, que o 

bloco do PSDB se desfez antes e, por isso, não vale mais e que não há acordo, eu 

acredito que não restará alternativa a não ser dizer: “Não, tudo bem. Então, é o PP 

que vai indicar”. 

 Agora, quais serão as consequências disso? Qual é o grau de apoio que o 

relator do PP terá em todo o processo? Será que isso não pesa? É claro que pesa. 

Por isso, tem que haver entendimento. Se já está difícil ter uma base que é maioria 

— e eu estou fazendo um discurso aberto, franco porque deve ser assim a nova 

política que este País quer —, se essa própria base não se entender, aonde nós 

vamos chegar? 

 Então, ainda que o Regimento diga, simplesmente, que se desfez o bloco 

alguns dias antes, e não tem direito mais, não tem direito, mas continua existindo. 

Um partido, com mais de 50 Deputados, com 11 Senadores da República e com 

uma atuação leal vai ser ignorado? É claro que não. Eu sei que não. 

 Assim como eu já deixei claro o meu respeito, o meu propósito de estar em 

harmonia com o PP e com os demais partidos — e com muita harmonia com a 

Oposição também —, esta Casa precisa aprender a fazer isso. E a Comissão de 

Orçamento é o principal palco, no qual partidos da base do Governo e de oposição 

dialogam e constroem entendimentos. 

 Eu acredito que V.Exa. está conduzindo os trabalhos com paciência. De fato, 

isso é difícil. Nós queríamos já estar votando aqui. Provavelmente, devemos ter PLs 

para ser deliberados, já devemos ter matéria orçamentária na pauta. Temos 

questões. Eu mesmo tenho requerimento. Eu gostaria que a Comissão Mista de 

Orçamento chamasse aqui o Tribunal de Contas, órgão auxiliar do Congresso 
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Nacional, para nos dar uma auditoria detalhada, em caráter de urgência, da 

Previdência do nosso País, a fim de votarmos com conforto e segurança e de 

sabermos qual é a realidade absoluta da Previdência. 

 Como a CMO está fora desse debate, no momento em que nós vamos decidir 

o futuro do País, sobre uma matéria tão grave e que tem um componente 

orçamentário e econômico tão forte como a Previdência? 

 Portanto, Sr. Presidente, concluo dizendo que acabei de falar com o Senador 

Aécio Neves. Reitero o apelo que fiz, na sessão passada, no sentido de que nós 

aguardemos mais um pouco, mas sem ser o aguardar pacífico ou acomodado. 

V.Exa. está certo: tem que cobrar. Temos que buscar uma resposta do Senado para 

indicar os representantes. 

 Mas isso, simultaneamente, tem que se dar no ambiente de negociação, 

porque esses representantes têm que vir para cá não como adversários. Se viermos 

para cá e os representantes do PP, do PSDB e do PMDB não tiverem diálogo entre 

si, fatalmente, nós não teremos possibilidade de ter quórum em nenhuma reunião. 

Então, de nada adiantaria nomear A ou B. 

 Eu reitero que estou à disposição de V.Exa. e que terei o prazer de estar 

presente na reunião com o Senador Eunício Oliveira, como V.Exa. disse. Vamos 

conversar com a Liderança do PMDB no Senado, com a Liderança do PSDB e com 

a Liderança do PP. A relatoria não é o único papel que se desempenha aqui. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - V.Exa. me permite um aparte 

apenas? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu estou sob a determinação do 

Presidente, mas eu já concluí e quero ouvi-lo. 

 Obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Eu só queria fazer uma 

observação para ser problematizada. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Com a palavra o 

Deputado Nelson Pellegrino. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Caso o critério que está sendo 

definido pelo PSDB prevaleça, não sendo critério de bloco, a maior bancada na 

Câmara depois do PMDB é a do PT. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - São 62 membros. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Então, a prerrogativa para 

indicar o relator seria nossa, porque a nossa bancada é maior do que a do PSDB. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Para V.Exa. ver 

que número... 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Então, a prerrogativa seria do 

PT para indicar o Relator, porque a maior bancada, depois do PMDB, é a nossa. Se 

o PMDB já tem a presidência, não pode ter relatoria. O Regimento da Casa é claro 

nesse sentido. A prerrogativa de indicar o relator seria nossa. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Na verdade, o 

Regimento Comum do Congresso Nacional estabelece no art. 151 o seguinte: 

  “Art. 151. Nos casos omissos neste Regimento 

aplicar-se-ão as disposições do Regimento do Senado e, 

se este ainda for omisso, as do da Câmara dos 

Deputados.” 

 Isso significa dizer que o Senado, por exemplo, respeita os blocos na 

constituição da Mesa e na constituição das Comissões. Eu acho que a regra a ser 

estabelecida deve ser essa prevista no próprio Regimento Comum. 

 O número que foi fixado, no dia 24 de fevereiro, dos blocos e dos partidos, 

está aqui, numa lista organizada pela Secretaria do Congresso Nacional. Nela 

constam os números aos quais eu me referi: o Bloco do PP, com 68 Deputados, o 

PMDB, com 67 Deputados, o PT, com 62 Deputados e o PSDB com 51 Deputados. 

 Então, levando-se em conta o fator numérico, por essa lista que eu tenho 

aqui, organizada pelo próprio Congresso Nacional, o PT tem o direito à relatoria da 

LDO. Se for o critério justo, o critério numérico, que domina o funcionamento das 

Casas aqui no Congresso Nacional, nós temos que obedecer a esse critério. 

 Não há eleição para relator. O relator quem indica é o Presidente, num 

acordo, ou ele vai para o voto para se eleger e dizer quem vai ser o relator. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, é isso que eu estou 

tentando explicar. Aliás, foi o que disse. Mas agora eu vou fundamentar na 

Resolução nº 1, porque está muito claro aqui. 
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 A Resolução nº 1, e V.Exa. tem toda razão, tem força de lei, foi aprovada no 

Congresso Nacional. Aliás, o Relator foi o ilustre Ministro Ricardo Barros, brilhante 

Parlamentar. 

 A Resolução nº 1, no seu art. 16 da Seção III — Indicação dos Relatores — 

diz: 

  “Art. 16. A indicação e a designação dos Relatores 

observarão as seguintes disposições (...):” 

 E aí é que se abre a possibilidade para os diversos acordos que já foram 

feitos. Obviamente, está sendo uma tentativa morosa, mas é o que está se tentando 

fazer. O inciso I é claro e possibilita o acordo: Ele diz — e tudo no coletivo: 

  “Art. 16...................................................................... 

  I - as lideranças partidárias indicarão o Relator-

Geral e o Relator da Receita do projeto de lei 

orçamentária anual, o Relator do projeto de lei de 

diretrizes orçamentárias e o Relator do projeto de lei do 

plano plurianual (...);” 

 Pois bem. Depois vem o § 1º desse mesmo artigo, porque nós estamos nos 

incisos. Então, o inciso I é claro e possibilita o acordo. São as Lideranças. Se 

chegarmos aqui com a conclusão de que as Lideranças resolveram que é o PT, será 

o PT. Se resolverem que é o PSDB, será o PSDB, assim como se resolverem que é 

o PP, com base nesse inciso. 

 O § 1º vem justamente para respaldar a hipótese de não haver o 

entendimento. E aí, sim, eu mesmo já admiti aqui, se não houver um entendimento e 

chegar à conclusão de que vale é o bloco, no dia de hoje, o Bloco do PP no dia de 

hoje é maior. Se entendermos que o bloco no dia da eleição do Presidente da 

Câmara dos Deputados é o Bloco do PSDB, então, haverá um mínimo de polêmica. 

 Mas o § 1º é claro: 

  “Art. 16....................................................................... 

............................................................................................. 

  § 1º Na ausência de dispositivo específico, a 

designação dos Relatores, para cada tipo de proposição, 

observará os critérios da proporcionalidade (...).” 
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 Então, o critério da proporcionalidade, no § 1º, vem para subsidiar o artigo. O 

artigo orienta, mas não é na proporcionalidade que ele orienta. O artigo orienta 

deixando a possibilidade de acordo: Ele diz: “As lideranças partidárias indicarão”. E 

isso não está subordinado à questão da proporcionalidade. Pode vir a indicação de 

acordo, mas, se não ocorrer, aí é que vem o § 1º. 

 Nós apelamos, e está sendo um pouco exaustivo, mas é legítimo, no sentido 

de chegarmos a um acordo. Se ele, de fato, não ocorrer, eu concordo com V.Exa. 

que temos que fazer um apelo ao Presidente do Senado para que indique os 

elementos que vão representar o PSDB, o PMDB, e seguiremos a vida baseados no 

Regimento. 

 A ausência do acordo pode deixar sequelas. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Deputado 

Domingos Sávio, entendo a interpretação de V.Exa.  

 O art. 6º da Seção III — Da Composição e Instalação —, diz: 

  “Art. 6º Na segunda quinzena do mês de fevereiro 

de cada sessão legislativa, a Mesa do Congresso 

Nacional fixará as representações dos partidos e blocos 

parlamentares na CMO, observado o critério da 

proporcionalidade partidária.” 

 Então, no dia 24 de fevereiro — na segunda quinzena de fevereiro, como 

prevê o art. 6º —, foi organizada essa lista pela Mesa do Congresso Nacional. E é a 

essa lista que nos devemos obedecer. 

 Agora, eu estou tomando conhecimento de que as negociações estão em 

pleno vigor. Elas estão se acelerando. 

 Em virtude da possibilidade de acordo envolvendo o PMDB, o PSDB e os 

demais partidos, como PP e PT, eu não vou encerrar a reunião. Eu vou aproveitar o 

quórum, ainda, de ontem, e vou apenas suspender a reunião. Quem sabe, hoje ou 

até amanhã, já tenhamos um novo Presidente, com uma composição baseada no 

entendimento entre os diversos partidos. 

 O que V.Exas. acham? Posso fazer isso? 

 O SR. SENADOR DAVI ALCOLUMBRE - Concordamos, Sr. Presidente. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 0451/17  10/05/2017 
 
 

 21

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Vou manter a 

reunião com o mesmo número de ontem, e, em vez de encerrá-la, vou suspendê-la. 

 Suspendemos, e, se hoje ocorrer esse acordo, ou até amanhã de manhã, nós 

nos reuniremos e faremos uma sessão quase solene de comemoração ao acordo 

que nós precisamos celebrar.  

 Concedo a palavra ao Senador Davi Alcolumbre.  

 O SR. SENADOR DAVI ALCOLUMBRE - Concordamos, Sr. Presidente. Eu 

só queria fazer um registro. Eu não quero entrar no mérito específico dessa 

discussão, mas quero relatar o que aconteceu no Senado. V.Exa. colocou, ainda há 

pouco, que o Senado respeita os blocos partidários. O único caso concreto, fora dos 

acordos dos blocos partidários, ocorreu na Comissão do Meio Ambiente, para a qual 

o meu partido, Democratas, me indicou para ser Presidente. Nós ficamos por 30 dias 

aguardando o Líder do PMDB, que tinha um candidato para disputar a vaga, na 

décima primeira escolha, do Democratas, para a Comissão do Meio Ambiente. 

 Então, a Comissão Mista de Orçamento está vivendo nesses últimos dias o 

que nós vivemos, o Democratas, e eu, pessoalmente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Então, foi o 

PMDB que provocou lá, também? 

 O SR. SENADOR DAVI ALCOLUMBRE - Da mesma forma. Foram 30 dias. 

Então, é só um alerta para a Comissão. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Tem um histórico 

o PMDB, não é? 

 O SR. SENADOR DAVI ALCOLUMBRE - Já tem um histórico. Em todas as 

outras Comissões do Senado, houve acordo por indicação. Justamente na décima 

primeira escolha, na Comissão do Meio Ambiente, cuja Presidência cabia ao 

Democratas, que fez a indicação deste Senador que está falando aqui, o PMDB não 

concordou e lançou um candidato avulso para competir. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - E terminou 

ganhando, não é? 

 O SR. SENADOR DAVI ALCOLUMBRE - No final, nós vencemos a eleição 

para a Presidência da Comissão do Meio Ambiente, porque, no final, o PMDB viu 

que estava equivocado e retirou a candidatura. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Foi o Senador 

Hélio José, não foi? 

 O SR. SENADOR DAVI ALCOLUMBRE - O PMDB retirou a candidatura na 

última hora. 

 Então, é só uma informação para a Comissão, porque há mera coincidência 

ou semelhança. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Ele viu que ia 

perder.  

 Veja V.Exa. que a maioria entendeu que o bloco deve ser respeitado.  

 O SR. SENADOR DAVI ALCOLUMBRE - E foi respeitado. É isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Antes de 

suspender a reunião, concedo a palavra ao Deputado Nelson Pellegrino. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - A reunião está suspensa? Há 

tempo para retomada, ou V.Exa. vai comunicar a posteriori? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Ela está 

suspensa. Se houver a possibilidade de uma retomada, V.Exas. serão avisados. 

Todos os membros serão avisados. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Estamos querendo saber se já existe 

um horário em aberto. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - O horário ficará 

em aberto. A qualquer momento nós seremos convocados. 

 Um abraço para todos e até a próxima reunião. 

 Está suspensa a reunião. 

 (A reunião é suspensa.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Havendo número 

legal, declaro reaberta a presente reunião, convocada, nos termos regimentais, para 

a eleição da Mesa da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização — CMO. 

 Informo que, com base no art. 14 da Resolução nº 1, de 2006, coube a mim 

presidir temporariamente esta reunião. 

 Esta Presidência recebeu da Liderança do PMDB no Senado, a quem cabe 

indicar os membros do PMDB nesta Comissão referentes ao Senado, o seguinte 

comunicado feito pelo Senador Renan Calheiros ao Presidente Eunício Oliveira: 

  Ao cumprimentar cordialmente V.Exa., comunico, 

nos termos regimentais, a indicação do Senador Dário 

Berger, do PMDB, para concorrer ao cargo de Presidente 

da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização. 

 O PMDB indicou o Senador Dário Berger para titular e, na qualidade de titular, 

para presidir esta Comissão. Foram indicados os seguintes membros: como titulares, 

além do Senador Dário Berger, o Senador Valdir Raupp e a Senadora Kátia Abreu e, 

como suplentes, o Senador Hélio José, a Senadora Rose de Freitas e o Senador 

Raimundo Lira. 

 Com base na composição desta Comissão, nós podemos fazer a eleição, 

embora o PSDB ainda não tenha indicado o seu membro. 

 O SR. SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA - Indicou sim, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Agora? Traga o 

nome aqui, para eu o divulgar. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Tem a palavra o 

Deputado Domingos Sávio. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, eu tenho feito o 

esforço, conforme havia dito a V.Exa., de buscar também o entendimento. Acredito 

que estamos próximos disso. Eu dizia inclusive ao Senador Dário que nós íamos 
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fazer um contato agora com a Liderança do PSDB, e o fizemos. Sei que estão 

buscando construir esse entendimento. 

 Parece-me que o Presidente Rodrigo Maia fez um comentário — eu, pelo 

menos, vi alguma coisa assim na mídia — em que eu acho que ele foi muito feliz. Às 

vezes é necessária essa franqueza. Alguém o questionava no sentido de que havia 

um impasse muito complicado que precisava ser superado e ele dizia que seria 

complicado se o impasse estivesse colocado após a eleição do Presidente e a 

respectiva indicação dos Relatores. 

 Quando se tem um impasse porque o ambiente não pressupõe o mínimo de 

entendimento, de fato a situação pode ficar intransponível. Mas eu vejo que, com o 

esforço que tem sido feito por V.Exa. e também com o trabalho que tem sido feito 

entre os Líderes, nós estamos caminhando para um acordo. 

 Neste momento, ao que me consta, nós já estamos com Ordem do Dia. Eu 

queria ponderar com V.Exa. que eu ainda não recebi do meu partido a sinalização 

de que se concluiu esse entendimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Já recebi. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Não, eu digo o entendimento com 

relação à composição que se fará para fins não só de eleição, mas também de 

definição das respectivas relatorias. É com esse propósito... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Deputado, não 

querendo interromper V.Exa., e ao mesmo tempo o interrompendo, quero lhe dizer 

que nós procederemos, neste momento, somente à eleição do Presidente. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Sr. Presidente, eu queria só fazer 

uma observação. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Um momento, 

Senador. 

 Como no momento não há eleição para Relator, o Presidente vai designar o 

Relator-Geral da LOA. Quanto à LDO, isso ficará para outra fase. Já conversamos 

com o Presidente. Tudo ocorrerá dentro da normalidade. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Tem a palavra o 

Senador Benedito de Lira. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - O Deputado Domingos Sávio 

levantou aqui a preliminar de que nós estávamos no decurso da Ordem do Dia. O 

nosso Regimento diz que só não poderá haver deliberação na Comissão durante a 

Ordem do Dia das sessões ordinárias, e o que está acontecendo na Casa é sessão 

extraordinária. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - É o que diz o 

parágrafo único do art. 107. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Exatamente. Eu queria só ajudar 

V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - O que estabelece 

o artigo confere com o que V.Exa. está dizendo. Não há possibilidade... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 

 Eu tenho imenso respeito pelo nosso querido Senador Benedito, mas 

infelizmente não procede. A Ordem do Dia impede a votação. Como nós ainda não 

concluímos, de uma forma serena, como desejamos, o entendimento não só com 

relação à eleição da Presidência e do Relator da LOA, mas também, obviamente... 

Isso já foi objeto de um debate franco. Não há dúvida, nem por parte do Relator... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - V.Exa. está 

apresentando uma questão de ordem? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu estou justamente fazendo uma 

questão de ordem a V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Eu vou decidir 

logo em seguida. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Nós temos Ordem do Dia em 

andamento; não podemos fazer, portanto, votação. Não podemos eleger o 

Presidente desta Comissão. Não pode haver nenhum procedimento dessa natureza, 

sob pena de ser absolutamente nulo, e aí sim começarmos mal todo um esforço que 

está, eu diria, praticamente concluso, num processo apenas de entendimento do que 

fora apalavrado entre os Líderes. 
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 Senão, nós podemos deixar o próprio Presidente numa situação de 

dificuldade para conduzir os trabalhos. Se V.Exa., amanhã, não puder dar sequência 

ao que tenha sido objeto do acordo, fatalmente nós teremos a volta de um 

acirramento de posições. 

 Então, eu faço um apelo a V.Exa. Nós estamos resguardados 

regimentalmente. Com Ordem do Dia em andamento, não podemos proceder. 

Lembro à Assessoria apenas que esta Comissão Mista de Orçamentos, por ser 

equiparada ao Congresso, subordina-se não apenas ao Regimento Interno da 

Câmara mas também ao Regimento Interno da Casa e ao Regimento Comum, que 

V.Exa. bem conhece. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - E também do 

Senado. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - É claro, da Câmara, do Senado e 

do Congresso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Valadares) - Antes de decidir 

a respeito dessa questão levantada pelo Deputado Domingos Sávio, sempre 

cuidadoso nas suas colocações, e eu o compreendo, eu gostaria de comunicar que 

recebi uma cópia, que eu considero válida, que me foi entregue pelo Senador 

Ataídes Oliveira, que veio da Presidência do Senado. O Líder do PSDB, o Senador 

Paulo Bauer, indica o Senador Ataídes Oliveira para integrar, como titular, a 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização em vaga destinada 

ao PSDB. 

 Deferida a indicação de V.Exa. 

 O SR. SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA - Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Para decidir nós 

estamos nos amparando no Regimento Interno do Senado, uma vez que o próprio 

Regimento Comum do Congresso, a que se refere V.Exa., no seu art. 151, diz o 

seguinte: 

  “Art. 151. Nos casos omissos neste Regimento 

aplicar-se-ão as disposições do Regimento do Senado e, 

se este ainda for omisso, as do da Câmara dos 

Deputados.” 
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 O Regimento Interno do Senado não é omisso a respeito da questão de 

devermos fazer esta eleição, embora tenhamos uma reunião extraordinária, ou não. 

O que diz o parágrafo do art. 107? 

  “Art. 107. ................................................................... 

  Parágrafo único. Em qualquer hipótese, a reunião 

de comissão permanente ou temporária — esta aqui é 

permanente — não poderá coincidir com o tempo 

reservado à Ordem do Dia das sessões deliberativas 

ordinárias do Senado.” 

 Isso quer dizer que lá, sendo extraordinária, nós temos competência para 

realizar a reunião, com fulcro no art. 151 do Regimento Comum. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, permita-me. Isso 

está se referindo ao Senado, mas está omisso com relação à Câmara. O Regimento 

da Câmara é claro. Aqui eu estou falando como representante da Câmara. A 

assessoria de V.Exa. não está tendo o devido zelo. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Não é a 

assessoria! Na verdade, eu estou convicto. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Tudo bem. Eu estou dizendo a 

V.Exa. que conversei com o Presidente Rodrigo Maia. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Deputado 

Domingos Sávio, V.Exa., que é um homem resoluto, mas educado, sabe que, 

quando um Senador, seja ele qual for, decide, não é a Assessoria que o faz. V.Exa. 

me desculpe, mas isso é uma desatenção e uma descortesia com o seu colega. 

 Eu estou aqui decidindo pelo Regimento. Existe uma assessoria? Existe, mas 

quando eu decido não é a Assessoria que o faz, sou eu. Então, eu estou decidindo 

regimentalmente que vai haver eleição. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Senador, eu estou me dirigindo a 

V.Exa. com todo o respeito. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - A não ser que o 

vosso candidato não queira. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu estou me dirigindo a V.Exa. com 

todo o respeito. V.Exa. não levou em conta, na minha questão de ordem, e por isso 
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eu fiz referência à Assessoria, porque ele lhe deu um artigo que faz referência à 

situação de uma sessão do Senado, e o artigo a que eu me referi na minha questão 

de ordem... Nós estamos tendo, neste momento, uma sessão com Ordem do Dia na 

Câmara, o que impede, inclusive... 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Sessão extraordinária. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Questão 

resolvida. 

 Deputado, eu tenho que prosseguir para eleger o Presidente. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu reitero ao próprio Presidente, 

faço um apelo a V.Exa. e ao Presidente que não insistam no propósito de iniciarmos 

os trabalhos da CMO fomentando o conflito. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Não há conflito. 

Já está decidida a questão. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Há, sim, um conflito. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Consulto o 

Plenário se podemos proceder à eleição da Mesa Diretora da CMO, por aclamação. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - O PSDB se opõe. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Por aclamação, porque não temos o 

segundo candidato para concorrer. Por aclamação, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Na Câmara dos 

Deputados, por aclamação. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - O PSDB se opõe e registra que a 

Ordem do Dia está em funcionamento. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Peço a palavra pela ordem, Sr. 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Estamos em 

processo de votação. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Leio para V.Exa. o art. 46 do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que diz o seguinte — aqui é textual: 

  “Art. 46. .................................................................... 

  §1º Em nenhum caso, ainda que trate de reunião 

extraordinária, o seu horário poderá coincidir com o da 
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Ordem do Dia da sessão ordinária ou extraordinária da 

Câmara ou do Congresso Nacional.” 

 Isso é o que diz o art. 46, §1º, do Regimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Já está decidido, 

de acordo com o Regimento Interno do Senado. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Senador Antonio Carlos Valadares, 

peço a palavra pela ordem. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu recorro à Presidência da 

Câmara e ao Plenário e informo que estaremos fazendo um ato nulo. 

 Faço um apelo aos demais colegas no sentido de terem bom senso. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Pela bancada... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Pela Câmara dos 

Deputados, eleito o Presidente Dário Berger, único candidato pelo Senado Federal. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Espera aí, Senador, não é assim não. 

Tenha calma! 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - V.Exa. já o declara eleito sem fazer 

votação? Sem verificar se alguém quer verificação? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Pela Câmara dos 

Deputados... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Isso aqui está parecendo 

brincadeira, com todo respeito a V.Exa. Tentar impor... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Pela Câmara dos 

Deputados, eleito o Senador Dário Berger, candidato a Presidente. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Senador Antonio Carlos Valadares, 

V.Exa. me surpreende! Por que V.Exa. tem a necessidade de querer impor algo? 

Isso é um absurdo! 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Os Senadores 

que estão de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado o nome do Senador Dário Berger para Presidente da Comissão 

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 
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 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Isso é surpreendente, sem 

absolutamente nenhum amparo regimental. Sem que haja votação, V.Exa. declara o 

Senador eleito? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Recorra! 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - É lógico que vamos recorrer em 

todas as instâncias necessárias. E registro ao nobre Senador... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Eu estou 

apressado para passar a Presidência. Nós sofremos muito. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu vejo que V.Exa. fará, sem 

nenhum sentido, o que eu acabo de testemunhar. É terrível, é triste. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Nós estamos 

reunidos todas as semanas. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Peço a palavra pela ordem, Sr. 

Presidente. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - É triste ver um espetáculo desses. 

 O SR. DEPUTADO ANDRE MOURA - Senador Valadares... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Chegamos a uma 

proposta do maior partido do Senado Federal, que é o PMDB, indicando um dos 

homens mais sérios de Santa Catarina, um dos mais brilhantes, que é o Senador 

Dário Berger, para presidir esta Comissão. 

 O SR. DEPUTADO ANDRE MOURA - Sr. Presidente... 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 

 O SR. DEPUTADO ANDRE MOURA - Sr. Presidente, pela Liderança do 

Governo no Congresso. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Com a palavra o 

Deputado Danilo Forte. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Obrigado. 

 Sr. Presidente, Senador Antonio Carlos Valadares, ninguém aqui está 

discutindo a conduta ilibada, coerente e correta do Senador Dário Berger, que tem 

todas as qualidades para presidir esta Comissão. 
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 Acontece que esta Comissão é a Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização, a mais importante do Congresso Nacional. Nós não 

podemos dar motivação para qualquer tipo de questionamento posteriormente. Nós 

já cometemos um deslize na sessão passada, quando foi indicado um relator sem a 

eleição do Presidente da Comissão. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Não foi nenhum 

deslize, permita-me dizer a V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Deixe-me concluir. Se V.Exa. não me 

deixar concluir, vai ficar ruim. 

 O que eu proponho? Eu proponho que V.Exa., de comum acordo, ou na 

suspensão da sessão da Câmara ou num intervalo que possa acontecer, mantenha 

o quórum desta Comissão, porque eu acho que ninguém vai se contrapor à 

indicação do Senador Dário Berger. 

 Quero dizer apenas que a formalidade do fato pode ensejar ainda mais 

questionamentos da opinião pública a respeito de uma Casa que já está fragilizada, 

o que nós não queremos. E nisso concordo com o Deputado Domingos Sávio, que 

está correto quando argui o Regimento da Câmara dos Deputados, como também 

uma base procedimental normativa para o andamento desta Comissão. 

 Se já começarmos fragilizados, nós vamos ter problemas no decorrer da 

Comissão Mista de Orçamento, o que é lamentável para o Congresso Nacional. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 

 O SR. DEPUTADO MAIA FILHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

Por gentileza, Deputado Maia Filho. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Concedo a 

palavra ao Senador Benedito de Lira. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Sr. Presidente, eu estou 

estranhando, porque nós tivemos aqui cinco reuniões que não foram realizadas, 

porque não havia a indicação dos membros do PMDB e do PSDB. Nesta reunião de 

hoje, V.Exa. recebe uma comunicação do Líder do PSDB e do Líder do PMDB 

indicando os seus membros. 
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 O PMDB, como maior bancada do Senado Federal, indica o Senador Dário 

Berger para presidir esta Comissão. A população brasileira está olhando para nós e 

vendo esse tipo de picuinha, e não vejo razão para esse tipo de questionamento. 

Trata-se de um questionamento sem nenhum sentido. O Senador Dário Berger é um 

dos homens mais descentes do Congresso Nacional.  

 Quando se fala aqui que não poderá haver deliberação nas sessões 

ordinárias, quando a Resolução nº 1 é omissa, a decisão é pelo Regimento do 

Senado Federal. Nós não estamos fazendo aqui uma reunião da Câmara dos 

Deputados. Nós estamos fazendo aqui uma reunião da Comissão Mista de 

Orçamento, que congrega as duas Casas do Congresso Nacional. 

 Nós conversamos, na semana próxima passada, com o PSDB, com o PT, 

com o PMDB, para que chegássemos a um entendimento, porque esta Comissão só 

vai produzir efeitos se houver entendimento. 

 Na semana próxima passada, o Presidente da Câmara dos Deputados ficou 

encarregado de fazer o entendimento entre o PSDB e o PMDB, tendo em vista que 

tudo girava em torno da indicação do Relator. Por quê? Porque diz a regra geral, o 

Regimento das duas Casas, que esta Comissão é presidida, num ano, pelo Senado 

Federal e, no outro ano, pela Câmara dos Deputados. Quando o Senado preside, a 

Câmara oferece o Relator; e, quando a Câmara preside, o Senado oferece o 

Relator. Foi o que aconteceu no ano passado. 

 Então, V.Exa. teve uma paciência de Jó ao longo desse período, com todas 

as dificuldades, e se manteve sereno. Conversamos com o Deputado Domingos 

Sávio, que estava, até pouco tempo, absolutamente solícito com as definições 

adotadas, com os entendimentos adotados. 

 Sr. Presidente, cumprimento V.Exa. pela maneira como agiu, porque não 

havia mais necessidade de procrastinar esta reunião. Nós temos um candidato que 

já está eleito, por aclamação, pelas duas Casas do Congresso Nacional, mesmo 

com alguma divergência. Mas a grande maioria homologa o nome do Senador 

Berger para presidir esta Comissão. 

 Quero cumprimentar o Senador Dário Berger e dizer que V.Exa. já pode ter 

uma ideia do que realmente ocorre aqui. Mas é natural. Este é o Parlamento. No 

Parlamento não se pode apenas balançar a cabeça; há discordância.  
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 Conheço muito bem o eminente Deputado Domingos Sávio, extraordinário 

companheiro, aguerrido e gosta de uma encrenca. Mas devemos ter paciência para 

conviver. Já convivemos com ele em outras oportunidades e sabemos que isso tudo 

é porque ele está defendendo o interesse de seu partido. Mas o seu partido já fez a 

indicação na Câmara, faltando apenas o Senado, que agora faz a indicação.  

 Por isso, cumprimento V.Exa., Senador Antonio Carlos Valadares, pela 

maneira sóbria, competente e responsável com que conduziu os trabalhos. E 

cumprimento o meu querido companheiro, Senador Dário Berger, pois tenho certeza 

absoluta de que V.Exa. fará um grande trabalho à frente da Comissão de Orçamento 

desta Casa.  

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Eu já estou 

praticamente me despedindo. Não posso ficar muito tempo nesta cadeira, senão... 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Senão vai ser eleito Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - E o Deputado 

Dário Berger precisa assumir dentro em pouco a Presidência.  

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Não se apresse, Presidente. Aceite 

a sugestão do Deputado Danilo, suspenda esta sessão. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - O que eu quero 

dizer é o seguinte... 

 O SR. DEPUTADO MAIA FILHO - Sr. Presidente, é só para uma colaborar... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Deputado, eu 

estou com a palavra.  

 É o seguinte: a gente fica na defensiva quando não age de acordo com o 

regulamento: a Resolução nº 1, o Regimento das duas Casas. Neste caso, como 

nos outros, antes desta reunião, eu agi sempre de acordo com a Resolução nº 1, em 

obediência ao Regimento Comum, do Senado e da Câmara. 

 Isso significa dizer o seguinte: eu não tenho o menor receio de que esta 

eleição seja anulada, mesmo porque ela é legal e legítima, amparada, como eu 

disse, em uma regra. Nós estabelecemos as regras aqui pela Resolução nº 1, pelo 

Regimento Comum e, na falta, pelo Regimento da Câmara ou pelo Regimento do 

Senado. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 0480/17  16/05/2017 
 
 

 12

 Eu me amparei no Regimento do Senado, cujo texto diz que, em havendo 

sessão extraordinária, é exequível, é legal a Comissão continuar funcionando. Foi o 

que aconteceu.  

 Eu não sei por que essa celeuma, uma vez que todos nós que estamos aqui 

falávamos da necessidade de elegermos logo um Presidente, para que a Comissão 

funcionasse.  

 Concedo a palavra ao Deputado Andre Moura, Líder do Governo no 

Congresso. 

 O SR. DEPUTADO ANDRE MOURA - Inicialmente, quero cumprimentar o 

Presidente, Senador Antonio Carlos Valadares; assim como o Senador Dário Berger 

e todas as demais Sras. Senadoras e Srs. Senadores. 

 Entendo, assim como nossa assessoria, com todo respeito que tenho pelo 

Deputado Domingos Sávio, que V.Exa. tem razão, mesmo porque está se baseando 

no Regimento Comum do Congresso Nacional, que diz, em seu art. 151, o seguinte:  

  “Art. 151. Nos casos omissos neste Regimento 

aplicar-se-ão as disposições do Regimento do Senado e, 

se este ainda for omisso, as do da Câmara dos 

Deputados.” 

 Neste caso, o Regimento Interno do Senado Federal não é omisso; ele é 

muito claro.  

 Como está havendo uma sessão extraordinária na Câmara, a decisão de 

V.Exa. está amparada pelo Regimento. Eu não tenho dúvida disso. 

 Aqui, Senador Antonio Carlos Valadares e Senador Dário Berger — e vejo a 

preocupação de todos —, já estamos na sexta reunião, aguardando que o PMDB 

pudesse indicar, dentre os seus Senadores, aquele que iria presidir esta Comissão. 

 A história do Senador Dário Berger fala por si só. Pela envergadura de S.Exa. 

eu não tenho dúvida de que teremos um grande Presidente nesta Comissão de 

Orçamento. 

 Eu conversava agora com o Presidente da Casa, Deputado Rodrigo Maia, por 

telefone, para tentar a possibilidade de que nada deixasse de ser consensual, no 

sentido de que suspender aquela sessão por 10 minutos, para que pudéssemos 

fazer aqui a eleição e não ficasse essa dúvida. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Já foi feita a 

eleição.  

 O SR. DEPUTADO ANDRE MOURA - Como já foi feita a eleição, quero fazer 

um apelo aqui ao bom senso. Estamos na segunda quinzena do mês de maio; e 

esta Comissão Mista de Orçamento, pelo que ocorreu em anos anteriores, já deveria 

ter iniciado seus trabalhos.  

 Acho que aqui não resta dúvida — e o Regimento é muito claro — de que 

cabe ao PMDB do Senado indicar o Presidente. O PMDB do Senado indicou o 

Senador Dário Berger e, portanto, não temos necessidade de ficar neste embate, 

nesta discussão aqui, pois isso não nos levará a nada. É uma coisa que está clara: 

cabe ao PMDB do Senado a indicação. 

 Nós aguardamos pacientemente a indicação — e agradeço ao Senador 

Valadares, que durante seis sessões aqui esteve aguardando o PMDB do Senado 

indicar o Presidente —, e, já que o PMDB do Senado fez a indicação, quero fazer 

um apelo aqui ao Deputado Domingos Sávio e ao bom senso, para que possamos 

iniciar os nossos trabalhos. 

 Entendo a preocupação de V.Exa., mas aqui somos todos homens públicos, 

com responsabilidade para com este País, para com o futuro do Brasil. Eu não tenho 

dúvida de que podemos aqui perfeitamente iniciar os trabalhos desta Comissão em 

plena harmonia, que é o que todos esperamos. 

 Nós já aguardamos por seis sessões. O Regimento é claro: cabe ao PMDB do 

Senado indicar. O Presidente está eleito.  

 Então, vamos dar continuidade aos trabalhos e, dessa maneira, podermos 

verdadeiramente produzir.  

 Estamos, repito, há seis semanas protelando essa situação. Sabemos que 

não é culpa de ninguém que está neste Plenário. Sabemos que o PMDB do Senado 

demorou a indicar um de seus membros. Mas, já que indicou, faço um apelo ao 

Deputado Domingos Sávio, que é um Parlamentar atuante, brilhante, que tem feito 

um trabalho combativo no Plenário, ajudando o Governo, inclusive, para que o País 

possa retomar o gráfico do crescimento e atingir a estabilidade econômica.  
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 Portanto, meu caro Deputado Domingos Sávio, quero fazer esse apelo a 

V.Exa., na condição de Líder do Governo no Congresso. Quero apelar ao bom 

senso, para que possamos iniciar os trabalhos com harmonia.  

 Não resta dúvida de que está sendo cumprido o Regimento Comum do 

Congresso Nacional quanto à sessão da Câmara dos Deputados e, da mesma 

forma, quanto ao rodízio, pois cabe ao Senado este ano a indicação do Presidente 

desta Comissão, assim como cabe ao maior partido tal indicação, no caso, o PMDB.  

 Eu gostaria de fazer este apelo para que possamos iniciar os trabalhos, 

parabenizando o Senador Valadares, que, durante essas seis semanas, teve uma 

conduta exemplar. E eu não tenho dúvida de que será da mesma forma com o 

nosso novo Presidente, Senador Dário Berger. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Agradeço a 

V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, permita-me 

responder o Deputado Andre Moura?  

 O SR. DEPUTADO MAIA FILHO - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente. 

Deputado Maia Filho. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Primeiro, falará o 

Senador Hélio José, que estava inscrito. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - É só para comunicar à Comissão que 

está havendo votação nominal agora no Plenário da Câmara. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - O.k. 

 Em seguida, concederei a palavra ao Deputado Maia Filho. Por último, falará 

o Deputado Domingos Sávio. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Sr. Presidente, Senador Valadares; Líder 

do Governo no Congresso, Deputado Andre Moura; Senador Dário Berger, nobres 

Deputados e Deputadas, Senadores e Senadoras, em nome do PMDB, é com muita 

satisfação que indicamos o nome do nobre Senador Dário Berger, pessoa vivida e 

experimentada, por duas oportunidades Governador do Estado de Santa Catarina, 

por duas oportunidades Prefeito, pessoa profundamente conhecedora das questões 

orçamentárias e, consequentemente, com todas as condições de bem desempenhar 

essa tarefa. 
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 Eu gostaria de pedir, nobre Deputado Domingos Sávio, em nome da relação 

que precisamos ter aqui, que permitíssemos o andamento normal das questões. O 

nosso nobre Senador Dário Berger é o Presidente já eleito — e cumprimento o 

Senador Antonio Carlos Valadares — e, com certeza, saberá conduzir o bom acordo 

nesta Comissão. 

 Deputado Domingos Sávio, quero dizer a V.Exa., aguerrido e sempre muito 

justo, que o nosso nobre Senador Dário Berger saberá nos conduzir a um bom 

acordo. 

 Então, faço um apelo a V.Exa. para rapidamente nos encaminharmos para a 

conclusão desta sessão e darmos posse ao nobre Senador Dário Berger. 

 Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Está inscrito o 

Deputado Maia Filho. Em seguida, falará o Deputado Domingos Sávio. 

 O SR. DEPUTADO MAIA FILHO - Sr. Presidente, quero apenas 

cumprimentar o Senador Dário Berger e dizer que V.Exa. está apenas cumprindo um 

precedente. E seria muito perigoso se V.Exa. decidisse em sentido contrário, pois já 

é contumaz nesta Casa as Comissões que analisam as medidas provisórias não 

serem suspensas em virtude de reuniões extraordinárias.  

 Então, V.Exa. está amparado em precedente e no que diz o Regimento em 

caso de omissão. 

 Portanto, V.Exa. estaria cometendo um erro se suspendesse a eleição, 

fugindo da tradição desta Casa no que tange às reuniões mistas, Câmara e Senado.  

 Então, não há o que questionar ou temer. Devemos apenas manter a 

tranquilidade, contando com a compreensão do Deputado Domingos Sávio.  

 E vamos dar continuidade aos trabalhos, efetivamente, após a eleição do 

novo Presidente, de quem esperamos um grande trabalho à frente do Orçamento. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Agradeço ao 

Deputado. 

 Deputado Domingos Sávio, V.Exa. ainda deseja falar? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, com o respeito que 

sempre tive por V.Exa., ao nosso Líder do Governo no Congresso, Deputado Andre 

Moura, vou ler um artigo do Regimento aqui. E assim o farei porque, obviamente, se 
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não houver a suspensão, nós vamos recorrer. Trata-se de uma questão de direito 

líquido e certo.  

 O argumento que V.Exa. usou, Presidente, foi o de que será seguido o 

Regimento do Senado Federal; se ele fosse omisso, aí sim aplicar-se-ia o 

Regimento da Câmara.  

 Portanto, V.Exa. disse — e o Deputado André Moura, inclusive, foi na mesma 

linha — que o Regimento do Senado Federal não é omisso. 

 Pois veja bem: vou demonstrar claramente para o senhor, para o Deputado 

André Moura e para os demais pares presentes que o art. 107 no seu parágrafo 

único, é sim omisso no que diz respeito ao que está ocorrendo aqui e agora. E por 

quê? Porque o parágrafo único do art. 107 diz textualmente — e a lei vale pelo que 

nela está escrito, de maneira muito clara — o seguinte:  

  “Art. 107.................................................................... 

  Parágrafo único. Em qualquer hipótese, a reunião 

de comissão permanente ou temporária não poderá 

coincidir com o tempo reservado à Ordem do Dia das 

sessões deliberativas ordinárias do Senado.” 

 Pois bem, o texto fez referência à sessão ordinária do Senado; mas não 

tratou aqui nem da sessão ordinária da Câmara dos Deputados nem da sessão 

extraordinária da Câmara. Fosse verdadeiro este artigo — apenas quero concluir 

meu raciocínio —, fosse ele verdadeiro o suficiente para esclarecer o que seria 

impeditivo, nem a reunião ordinária da Câmara poderia ser um impeditivo, porque 

aqui não se fala sobre ela. O texto não fala sobre a sessão extraordinária da 

Câmara, como não fala sobre a sessão ordinária da Câmara. O referido artigo fala 

tão somente que não poderá ocorrer reunião em comissão quando tiver reunião 

deliberativa ordinária do Senado. Portanto, o Regimento do Senado foi omisso.  

 Quando se vai ao Regimento da Câmara, pois nos casos omissos nós 

recorremos a ele, de maneira clara — e aí o texto não deixa dúvida —, no art. 46, 

§1º, diz-se textualmente:  

  “Art. 46. .................................................................... 

  §1º Em nenhum caso, ainda que trate de reunião 

extraordinária, o seu horário poderá coincidir com o da 
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Ordem do Dia da sessão ordinária ou extraordinária da 

Câmara ou do Congresso Nacional.” 

 O artigo que eu li ampara minha posição de maneira clara, no sentido de que 

esta reunião não pode coincidir — e, portanto, não pode haver votação — com uma 

reunião ordinária ou extraordinária que esteja na Ordem do Dia. E é o que está 

ocorrendo. 

 Portanto, fiz um apelo para a Comissão no sentido de que não houvesse 

votação. A votação foi nula. Eu tentei, inclusive, constatar se haveria pedido de 

verificação; não houve nem a confirmação de quem era a favor ou contra.  

 De resto, Senador Dário Berger, V.Exa. tem todo o apoio e o entusiasmo de 

nossa parte. Não é isso o que está em questão, nem é a questão da relatoria a essa 

altura. Agora vem alguém e diz que é picuinha. 

 Ora, o PSDB tem assento nesta Comissão; tem seus Deputados e 

Senadores; é o segundo maior partido da base do Governo nesta Comissão e 

estava no mesmo bloco. Não fossem dois dias de diferença, o partido legalmente 

teria... Foi uma situação circunstancial que nos surpreendeu, pois o PSDB tinha um 

entendimento. E nos curvarmos ao Regimento.  

 O PSDB entendeu que valia o dia da eleição do Presidente da Câmara, 

quando o PMDB era o primeiro maior partido do bloco. O Bloco do PP e do PSDB 

era o mesmo. O primeiro partido era o PMDB, ele indicou o Presidente; o segundo 

seria de indicação do PSDB. Mas o partido saiu dia 14 do bloco, acreditando que já 

estava atendida a exigência regimental. Depois, o PSDB foi surpreendido com uma 

norma que diz só vale do décimo sexto dia em diante da segunda quinzena.  

 Tudo bem. Vencida essa etapa, vamos para um acordo, para que sejamos 

contemplados. Há outros cargos. Só que este acordo está em fase de conclusão, 

inclusive envolvendo lideranças do próprio PMDB.  

 E aí eu me surpreendo aqui. Quando saí da Comissão, estive com o Senador 

Dário Berger e disse a S.Exa. o seguinte: “Olhe, estão havendo as últimas tratativas 

de como será a nossa participação e até de outros partidos que estão discutindo o 

assunto, para que a gente tenha harmonia, Senador”.  

 E aí eu sou surpreendido com essa decisão: “Não. Vamos votar agora e fica 

decidido o Presidente e o Relator”.  
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 E aí nós vamos discutir o que, em matéria de acordo.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Ainda tem a LDO. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Então, Presidente, eu insisto que, 

com muita clareza, o art. 107 fala sobre reunião deliberativa ordinária do Senado; 

não faz referência á reunião ordinária ou extraordinária da Câmara e, portanto, é 

omisso em relação a isso. E o Regimento da Câmara dos Deputados não é omisso. 

O Regimento Interno da Câmara, que é usado subsidiariamente, diz que, em 

havendo reunião ordinária ou extraordinária da Câmara, não pode haver deliberação 

nas Comissões, especialmente nesta.  

 Portanto, eu reitero o apelo a V.Exa., a quem respeito e sei que está ansioso, 

como eu, para ver esta Comissão trabalhando. Mas não adianta queremos que ela 

trabalhe sem que se respeite também o espírito de entendimento de cada partido. 

 Faço o seguinte apelo a V.Exa.: suspenda esta sessão, para que não 

tenhamos um procedimento formal de anulação e, aí sim, termos um desgaste 

maior, um atraso maior, porque eu tenho certeza de que daqui a alguns minutos, no 

máximo em algumas horas, com a Ordem do Dia encerrada, legalmente proceder à 

eleição. Agora, ao se proceder ilegalmente, este ato será nulo. E até me surpreende 

que a Oposição não esteja aqui discutindo, porque, se estabelecermos este 

precedente — e fui Oposição aqui —, fico eu pensando na seguinte hipótese: bom, a 

Oposição está segurando um projeto e, se começar a Ordem do Dia, ela 

argumentará o seguinte: “Não, pode votar, porque não importa, pois a Ordem do Dia 

da Câmara não vale nada, nem em ordinária e nem em extraordinária”.  

Pelo amor de Deus! Isso é elementar! O bom senso deveria prevalecer, e 

V.Exa. deveria suspender esta sessão até terminar a Ordem do Dia.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Valadares) - Eleição realizada 

de acordo com os trâmites legais: art. 151 do Regimento Comum, c.c. parágrafo 

único do art. 107 do Regimento Interno do Senado Federal. 

 Declaro eleito o Senador Dário Berger, do PMDB, para presidir esta 

Comissão. 

 Convido V.Exa., Senador Dário Berger, para assumir a Presidência e tomar 

posse neste cargo.   



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 0480/17  16/05/2017 
 
 

 19

 Tenho certeza de que V.Exa. dará conta desta missão, com sua inteligência, 

brilhantismo e, acima de tudo, devotamento à causa do Brasil. (Palmas.) 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Quem é que está votando? É por 

aclamação? O que é isso? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Acabou! Sem votação, sem 

respeitar a Ordem do Dia, sem nada... 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Tá danado! Já começou errada a 

Comissão, né. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Sras. Deputadas e Srs. 

Deputados, Sras. Senadoras e Srs. Senadores, preliminarmente, quero agradecer 

pela confiança.  

 De acordo com a Resolução nº 1, de 2006, e segundo encaminhamento 

realizado pelo Senador Antonio Carlos Valadares, confirmo a designação do 

Deputado Cacá Leão, do PP da Bahia, (palmas) para a função de Relator-Geral do 

Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2018 e informo que, após me familiarizar com 

as regras regimentais desta Comissão, farei as demais indicações das respectivas 

relatorias.   

 Na próxima semana faremos, então, a eleição dos demais cargos da Mesa 

Diretora da CMO. 

 Aproveito para convidar o Relator, Deputado Cacá Leão, para assumir sua 

posição na Mesa Diretora dos trabalhos.  

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Presidente, pela ordem. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Presidente, pela ordem. Eu só 

gostaria de um esclarecimento. Trata-se apenas de um esclarecimento.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Peço só um minutinho... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Gostaria de entender o significado 

dessa luz vermelha piscando, porque nós vamos conviver com ela durante as 

próximas sessões.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vou conceder a palavra, pela 

ordem, a todos os Srs. Deputados e Sras. Deputadas, a todos os Srs. Senadores e 

Sras. Senadoras, mas antes me permitam fazer uma pequena manifestação. 
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Eu quero dizer da minha honra e da minha satisfação de ascender a esta 

importante missão que é estar à frente da Comissão Mista de Orçamento. 

Realmente, eu tenho consciência da responsabilidade que pesará sobre os meus 

ombros: encaminhar os pleitos dos Deputados, das Deputadas, dos Senadores, das 

Senadoras para que, ao final, possamos encontrar um denominador comum e 

construir um Orçamento que atenda aos interesses do Brasil.  

 Bem, particularmente, eu acho que nós temos que discutir aqui se vamos 

adotar em 2017 as mesmas metodologias já adotadas no ano passado, no ano de 

2016, ou se essas metodologias vão suscitar ainda algumas alterações — 

certamente todas as alterações serão feitas de comum acordo com todos os 

membros desta Comissão.  

 A relatoria, como V.Exas. sabem, coube ao Bloco Parlamentar 

PP/PTN/PHS/PTdoB, cujo indicado é o eminente Deputado Cacá Leão, a quem eu 

cumprimento e desejo plena realização à frente, também, de tão importante cargo.  

 Pergunto ao Deputado Cacá Leão se deseja usar da palavra... 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Presidente, pela ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Pois não.  

 Pela ordem, tem a palavra o Deputado Nelson Pellegrino.  

 O SR. SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA - Peço que depois me inscreva, 

Presidente Dário. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Inscrevo V.Exa. O próximo 

será o Senador Ataídes. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Presidente, primeiro, eu queria 

parabenizar V.Exa. pela eleição e desejar-lhe boa sorte à frente dos trabalhos da 

Comissão. V.Exa. é um Senador que tem se destacado no cenário federal, tem 

todas as condições de comandar a nossa Comissão no primeiro ano da Emenda 

Constitucional nº 95, de 2016, que vai trazer muitas dificuldades — apreciamos a 

PEC 241 na Câmara, renumerada para PEC 55 no Senado e, hoje, Emenda 

Constitucional nº 95.  

 Parabenizo V.Exa. pela indicação do Deputado Cacá Leão para ser o Relator-

Geral do Orçamento.  
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 Nós estamos entendendo, Sr. Presidente, que o Parlamento tem duas regras. 

A primeira é a regra do Regimento, que tem que ser sempre respeitada. Não 

devemos abrir mão dela, até porque eu tenho uma tese de que o que vale hoje para 

um amanhã valerá para outros — o que me beneficia hoje pode me prejudicar 

amanhã, e vice-versa. Então, o Regimento é uma coisa que nós temos que prezar.  

 A segunda regra do Parlamento é a negociação, é o entendimento, é o 

acordo. Nós estamos aqui há quase 1 mês e meio, talvez, tentando chegar a este 

momento, quando a bancada do PMDB indica um seu Senador para a Presidência 

— e regimentalmente ela tem a prerrogativa de indicar o Presidente da Comissão de 

Orçamento — e, por via de consequência, o Presidente indica o Relator-Geral.  

 É evidente que o Deputado Domingos Sávio faz uma questão de ordem que 

tem procedência. Eu queria deixar registrado isso: em havendo uma sessão, não 

pode haver deliberação.  

 Mas acho que o entendimento aqui — e estamos trabalhando nesse sentido 

— é o de que temos que construir um acordo que resolva todas as questões: o 

acordo que foi feito dentro da bancada de V.Exa., para que V.Exa. pudesse ser 

indicado para Presidente; o acordo que foi na bancada do PP, para que o Deputado 

Cacá Leão pudesse ser indicado para Relator; e agora vem a nova fase do acordo, 

que envolve a LDO, que envolve o Comitê de Estimativas e envolve também as 

relatorias setoriais e os PLs que vão ser distribuídos. 

 Então, eu queria registrar isto: acho que precisamos observar o Regimento e, 

em havendo sessão, não pode haver deliberação.  

 Mas penso que este momento já vinha sendo construído. O Senador Antonio 

Carlos Valadares, na reunião passada, com quórum, já havia, por prerrogativa 

regimental — já que estava no exercício da Presidência —, indicado o Deputado 

Cacá Leão como Relator-Geral. E V.Exa. agora ratifica esse ato. 

 A reunião tem quórum porque foi suspensa na semana passada. E, então, ela 

se realizou com quórum.  

 E acho que não há razão de haver questionamento com relação a V.Exa. de 

forma nenhuma, embora, volto a dizer, nós devamos sempre estar observando o 

Regimento, porque regimentos são inclusive uma proteção para as minorias, coisa 

que nós somos hoje aqui dentro da Comissão. 
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 Então, a sugestão que eu faria a V.Exa., já na presidência dos trabalhos, é 

que convocasse para amanhã, na sala da Presidência da Comissão, uma reunião 

com as Lideranças das bancadas e dos blocos, para que nós agora, sob a 

Presidência de V.Exa., com a condução dos trabalhos por V.Exa., com o apoio do 

Relator-Geral, pudéssemos costurar o restante do acordo em relação à LDO, ao 

Comitê de Estimativas e também às relatorias temáticas e setoriais. 

 É evidente que o PT — já foi dito pelo Deputado Bohn Gass — tem uma 

prerrogativa, haja vista que tem a maior bancada depois do PMDB. Portanto, nós 

temos direito de reivindicar a LDO. Estamos colocando esse pleito da nossa 

bancada. 

 Mas tenho a certeza de que, sob a Presidência de V.Exa., estamos à 

disposição para sermos convocados. E a minha sugestão é que V.Exa., se puder, 

convoque para amanhã uma reunião com as Lideranças dos partidos e dos blocos, 

para que nós pudéssemos dar seguimento ao acordo e, como V.Exa. anunciou, 

completar as demais posições da Comissão. 

 Então, parabéns a V.Exa. e boa sorte! Pode contar com a nossa colaboração 

durante os trabalhos deste ano. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu agradeço a V.Exa. 

 Só quero acrescentar que eu sou um homem da conciliação. Vou buscar, a 

todo custo, o entendimento, o que não significa o entendimento de todos, mas o 

entendimento da maioria.  

 Quanto à sugestão de V.Exa. de convocar uma reunião já para amanhã, eu 

estou consultando o Relator aqui e queria pedir, de certa forma, paciência a V.Exa., 

para que eu possa me sentar efetivamente na cadeira e familiarizar-me com o 

tamanho da responsabilidade que tenho e que o Relator também tem. 

 A princípio, não haveria problema de começarmos as nossas reuniões 

amanhã. Mas, ao final, então, em comum acordo com o Relator, eu informarei a 

V.Exa. se faremos essa reunião amanhã, na quinta-feira ou na semana que vem. E 

queria contar com a compreensão de V.Exa. 

  Srs. Parlamentares, permitam-me, por gentileza, fazer um agradecimento 

todo especial ao Senador Antonio Carlos Valadares, um homem extremamente 

experiente e competente, uma das figuras mais brilhantes e mais ilustres do Senado 
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Federal, detentor já de inúmeros mandatos e que conduziu aqui os trabalhos, o que 

acabou permitindo que eu assumisse a Presidência e que o Deputado Cacá Leão 

assumisse, posteriormente, a relatoria-geral.  

 Então, Senador Antonio Carlos Valadares, V.Exa. sabe que, mais do que 

admiração por V.Exa., eu tenho respeito pela sua história, pela sua trajetória, por 

tudo o que V.Exa. já representou e ainda representa para o Brasil aqui no Senado 

Federal. 

 E agora concedo a palavra, primeiro, ao Senador Ataídes Oliveira, 

correligionário de S.Exa., Deputado Domingos Sávio. 

 Senador Ataídes Oliveira, V.Exa. tem a palavra. 

 O SR. SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA - Sr. Presidente, nós os quatro 

Senadores aqui presentes conhecemos V.Exa., que vem da iniciativa privada, vem 

do Executivo, pois foi Prefeito daquela grande cidade, e hoje é Senador da 

República, membro inclusive de uma Comissão que eu presido no Senado Federal, 

a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do 

Consumidor. 

 Eu não tenho dúvida da competência de V.Exa. Eu lhe confesso que, como 

membro desta Comissão, eu me sinto muito confortável e muito satisfeito, muito feliz 

em saber que V.Exa. está à frente desta que eu digo que é a maior Comissão do 

Congresso Nacional. É aqui que se vai determinar o Orçamento da União, que 

deverá ser superior a 3 trilhões e 200 bilhões de reais para 2018 e estará na mão de 

V.Exa. 

 Não conheço o Relator, mas não tenho dúvida de que também tem 

competência. 

 Agora, eu gostaria, Sr. Presidente, já de primeira mão, de fazer um pedido a 

V.Exa.: o PSDB, no Senado Federal e aqui na Câmara, por meio desse aguerrido 

Senador Domingos Sávio... 

  (Intervenção fora do microfone. Inaudível.)  

 O SR. SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA - Aliás, S.Exa. é Deputado. É porque 

o nosso amigo, o Senador Antonio Carlos Valadares, assim também se referiu ao 

Deputado... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - V.Exa. me promoveu? 
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 O SR. SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA - Não, mas é que V.Exa. tem cara de 

Senador também. Qualquer dia nós vamos tê-lo lá no Senado Federal — espero eu. 

 Mas o PSDB, hoje a segunda maior bancada, nos últimos 14 anos nunca 

ficou fora da Mesa. E, por uma falha, conforme o Deputado Domingos Sávio disse, 

nós perdemos essa relatoria que, na verdade, era nossa por direito. Mas formou-se 

um bloco, conforme o Deputado Domingos disse, e nós perdemos a relatoria. 

 Porém há outros cargos, Sr. Presidente. É exatamente a isto que quero me 

referir: que V.Exa. e o Relator olhem com carinho esses demais cargos, essas sub-

relatorias, para que se contemple esse segundo partido, que é hoje a base de 

sustentação do Governo do Presidente Michel Temer, o qual é do partido de V.Exa. 

Eu só peço isso. 

 Desejo a V.Exa. boa sorte e peço a Deus que continue lhe dando sabedoria e 

competência, que já lhe são peculiar. E V.Exa. pode contar aqui com um membro 

que estará sempre a seu lado, Sr. Presidente, e também ao lado do Relator. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Agradeço a V.Exa., e vamos 

buscar a todo custo um entendimento com relação à proposição de V.Exa. 

 Concedo a palavra ao Deputado Domingos Sávio. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, Senador Dário 

Berger, reitero o que havia dito antes de V.Exa. assumir esse posto: tenho pelo 

Senador enorme respeito e não terei nenhuma dificuldade, qualquer que seja o 

desfecho, de conviver com V.Exa. e de seguir sua liderança na Presidência desta 

Comissão e em qualquer outra oportunidade que pudermos trabalhar juntos pelo 

Brasil. O mesmo digo com relação ao nobre Deputado que tem a indicação do seu 

partido para a relatoria. 

 Quero apenas dizer a V.Exa. que entendo que infelizmente estamos 

começando mal quando não respeitamos o Regimento. Essa é a questão.  

Essa luzinha vermelha que está piscando diante de V.Exa. é uma referência 

— e a assessoria bem o sabe — que indica que neste momento está havendo 

Ordem do Dia. Para que não paire dúvida, é algo fisicamente inquestionável: todos 

podem ver e testemunhar.  

Assim ocorreu quando fiz minha questão de ordem ao Presidente que estava 

dirigindo os trabalhos e disse: segundo o Regimento desta Casa, não poderíamos 
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ter aqui sequer reunião, muito menos votação, dado o fato de que tínhamos Ordem 

do Dia em curso. E o Regimento prevê isso. 

 Mas há algo mais simbólico ocorrendo neste momento: está havendo votação 

em plenário. E eu tenho que ir para lá. Vou ter que pedir a compreensão de V.Exa., 

como creio o pedirão todos os Deputados que queiram cumprir o dever 

constitucional. Eu tenho que ir para lá votar! Não sou dois. 

 Por isso é que o Regimento é claro: os trabalhos de uma Comissão com a 

importância desta e a Ordem do Dia não podem ocorrer simultaneamente. Está 

havendo votação de algo que já estava sendo debatido naquele momento, algo de 

que eu precisaria inteirar-me, algo que precisaria da minha presença para saber 

como o meu partido está orientando e como vou me posicionar. Isso é elementar! 

Nem precisaria estar dizendo isso aqui.  

Mas eu estou reiterando apenas o que vou fazer. Em que pese o respeito e o 

desejo de que consigamos reencontrar o caminho da legalidade, vou agora ao 

plenário cumprir a minha missão constitucional de votar e farei uma questão de 

ordem ao Presidente da Câmara, pedindo a ele que subsidiariamente a leve ao 

Presidente do Senado — e, portanto, ao Presidente do Congresso. E farei isso 

porque, no meu entendimento, a votação foi nula de direito, infelizmente. Digo isso 

contrariado, pois não representa nenhum tipo de descortesia com V.Exa. — aliás, a 

minha proposta ao Presidente que estava interinamente presidindo os trabalhos era 

a de que suspendesse a reunião por alguns minutos, que aguardássemos o término 

da Ordem do Dia e votássemos todos no Senador Dário Berger, que, sem dúvida, 

reúne todas as condições para presidir e o fará com competência.  

Mas um precedente desses tem um significado muito grande nesta Casa. Se 

pudermos fazer a eleição para a Presidência, por que não podemos votar outros 

projetos? Por que não podemos atropelar os trabalhos e votar, como foi votado, sem 

sequer ouvir a resposta do Plenário? “Em votação. Está aprovado. Pronto. Acabou”. 

Mas o que é isso? Não votei; não houve a possibilidade... “Não! Está aprovado. 

Matéria vencida”. Não se pode verificar o quórum, não se pode pedir nada, nada! É 

algo que está aí gravado, para todo mundo ver! Foi um papel triste. 

Portanto, reitero a V.Exa. que estou indo ao plenário. Peço licença a V.Exa. e 

aos demais pares, não só porque a Ordem do Dia está ocorrendo, mas também 
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porque está havendo votação nominal neste momento. Eu tenho que ir lá votar e 

terei que fazer a questão de ordem, porque a minha consciência o dita. Entendo que 

não posso comungar com um ato que entendo que foi absolutamente fora do 

Regimento e, portanto, nulo de direito. 

 Obrigado, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - De qualquer forma, agradeço a 

manifestação a V.Exa. Por um lado, evidentemente me preocupa essa questão; por 

outro lado, ela me traz um alívio, uma vez que não há nada pessoal.  

Os encaminhamentos para a eleição da Presidência foram realizados pelo 

ilustre Senador Antonio Carlos Valadares. O Parlamento é assim. Em determinados 

momentos nós conseguimos aclamação e conciliação, em outros há divergências, e 

assim seguimos. Lamentavelmente, esse foi um item que, de certa forma, tirou um 

pouco do brilho da assunção a esta importante missão, mas não tira a nossa 

responsabilidade de continuar trabalhando. 

 E assim, eu concedo a palavra ao Senador Hélio José. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Sr. Presidente, na verdade a minha fala é 

muito rápida. Apenas gostaria de cumprimentar novamente V.Exa., no exercício da 

Presidência, e o Deputado Cacá Leão, na Relatoria, e dizer que estaremos 

participando permanentemente e efetivamente desta Comissão tão importante para 

o Congresso Nacional, para o Brasil e para todos nós. E quero desejar sucesso a 

V.Exas. 

 Eu queria, Sr. Presidente, e sei da competência de V.Exa., colaborar com o 

que foi pedido, no sentido de fazermos, talvez, a reunião amanhã, porque na quinta-

feira estarei em viagem ao exterior e gostaria de participar. Participei da CMO em 

2015, nunca faltei a uma reunião e pretendo também desta vez não faltar, já que sou 

Senador da República do Distrito Federal e sei da importância desta Comissão de 

Orçamento e do trabalho que V.Exa. vai aqui exercer. 

 Então, caso haja alguma reunião ainda esta semana, apelaria a V.Exa. para 

que a reunião fosse amanhã, para que assim eu possa participar. Se a reunião 

ocorrer na próxima semana, já estarei aqui normalmente e não haverá nenhum 

problema. 
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 Desejo sucesso a V.Exas. Contem conosco. Estou de saída para uma reunião 

da liderança do nosso partido. Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Agradeço as palavras ao 

Senador Hélio José, meu querido e distinto amigo. 

 Concedo a palavra ao Deputado Jaime Martins. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Obrigado, Sr. Presidente. 

 Eu quero fazer uso da palavra neste momento exatamente para parabenizá-lo 

pela assunção a este cargo. Nós do PSD reconhecemos, naturalmente, a 

prerrogativa da liderança do PMDB no Senado de fazer a indicação dos seus 

membros, e do Líder do PMDB do Senado de fazer a indicação do Presidente. A 

eleição é quase meramente uma formalidade. Nós apenas formalizamos aquilo que 

regimentalmente está previsto. Então, queria parabenizá-lo e me colocar 

inteiramente à sua disposição. Desejo-lhe muito sucesso. 

 Sr. Presidente, já estou no sexto mandato de Deputado Federal e sempre 

participo desta Comissão. Aqui já exerci os mais diversos cargos — relatoria, 

relatoria setorial —, ainda não fui Presidente nem Relator-Geral, em razão do 

tamanho das bancadas. Estou sempre num partido que não é majoritário aqui, então 

ainda não ocupei esses cargos. Mas tenho já uma grande experiência e quero me 

colocar à disposição para juntos fazermos um trabalho de que o Brasil precisa. 

 Quero salientar, Presidente, que já estamos um pouco atrasados na nossa 

missão. Na verdade, o senhor vai verificar, pela tramitação da LDO, que nós já 

deveríamos estar realizando audiências públicas, porque o prazo para votação da 

LDO é até o dia 15 de julho. Então, estamos espremidos. Em função disso, eu 

gostaria de concordar com essa tese que foi aqui levantada de fazermos já amanhã 

uma reunião, ainda que preliminar, para nos conhecermos, conversarmos um pouco, 

atualizarmos, começarmos a buscar outros entendimentos que podem ser feitos na 

sequência. 

 Eu conversei aqui com Parlamentares do PT, que têm a prerrogativa de 

indicar o Relator da LDO, mas também têm a disposição de dialogar. Acho que seria 

importante podermos marcar para amanhã essa reunião aqui na sala da Presidência 

da Comissão, para avançarmos, para convocarmos, sobretudo, os líderes das 

bancadas, para que possam estar presentes e então começarmos a alinhavar 
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alguns aspectos. E quem sabe, na reunião da próxima semana, poderemos 

efetivamente discutir a LDO, começar as nossas audiências públicas e fazer o 

trabalho que o Brasil e o Congresso Nacional esperam de nós. 

 Muito sucesso, Sr. Presidente! Tenho as melhores referências do trabalho de 

V.Exa. Conte comigo em sua importante missão. Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Muito obrigado, Deputado 

Jaime Martins. Isso me dá a impressão de que estamos nos convencendo de fazer 

uma reunião amanhã e, pelo que eu vejo, há concordância de muitos Deputados. 

 Nós estamos aqui para conduzir apenas os trabalhos, numa missão 

constitucional e de representatividade proporcional das bancadas. Cabe, 

evidentemente, à Comissão encontrar os caminhos, que são os da conciliação, para 

que possamos agir rapidamente, com celeridade e eficiência. 

 Vamos definir o horário e, então, vamos receber os Líderes amanhã para uma 

conversa preliminar. E aí daremos sequência a todos os andamentos e 

preenchimentos das demais funções, que são inúmeras e que precisam, de certa 

forma, de uma agilidade muito grande. 

 Concedo a palavra ao Deputado João Fernando Coutinho; em seguida, ao 

Deputado Cacá Leão, Relator.  

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Sr. Presidente, Senador 

Dário Berger, quero apenas, em nome da bancada do PSB da Câmara Federal, 

prestar a nossa homenagem e dizer que V.Exa. terá todo o nosso apoio ao longo 

deste ano. E concordamos, desde já, que tenhamos esse início de reuniões de 

trabalho com V.Exa., na condição de Presidente, com o Deputado Cacá Leão, na 

condição de Relator-Geral, os Líderes e os representantes das bancadas, para 

criarmos um plano de trabalho e buscarmos acelerar o nosso trabalho, já que 

efetivamente estamos um pouco defasados, em função de toda essa demora da 

eleição de V.Exa. 

 V.Exa. conta com o nosso apoio, com o nosso respeito, com a nossa 

admiração. Certamente, teremos um ano de profícuo trabalho aqui na CMO mais 

uma vez. 

 Este é o meu primeiro mandato na Câmara Federal, depois de, em três 

oportunidades, ter representado o povo pernambucano na Assembleia Legislativa do 
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meu Estado. Mas já é o segundo período que aqui componho a Comissão Mista de 

Orçamento, quando, em 2015, tive oportunidade inclusive de ser Relator Setorial. 

Estarei aqui à disposição para, sob a liderança de V.Exa. e junto com os 

demais membros desta ampla Comissão, tanto do Senado Federal quanto da 

Câmara dos Deputados, fazer um orçamento que reflita os interesses e as 

necessidades do povo brasileiro. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu agradeço ao Deputado 

João Fernando Coutinho.  

 Senador Antonio Carlos Valadares, Senador Benedito de Lira, estou sentido 

que nós vamos encaminhar bem a Comissão, com entendimento, com divergências, 

mas também com convergências. Já estou sentindo no ar essa chama iluminar 

todos nós, para que possamos agir rápido. 

 Eu concedo a palavra ao Deputado Pedro Fernandes. 

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, em nome do PTB, 

eu queria cumprimentar V.Exa. e o Deputado Cacá Leão por essa missão. A família 

Leão tem uma história nesta Comissão de há muito tempo, o seu pai já foi membro 

desta CMO. 

 Sr. Presidente, quero dizer que estou muito satisfeito e acho que nós vamos 

ter um ano tranquilo. V.Exa. mostrou nesses primeiros minutos tranquilidade para 

conduzir esta Comissão. Parabéns! Desejo-lhe sucesso. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu agradeço ao Deputado 

Pedro Fernandes e conclamo todos e V.Exa. a nos ajudar nessa difícil caminhada. 

 Agora concedo a palavra ao Relator da Comissão Mista de Orçamento, o 

eminente Deputado Cacá Leão. 

 O SR. DEPUTADO CACÁ LEÃO - Querido Senador Dário Berger, em 

primeiro lugar, quero parabenizá-lo pela eleição, pela forma como conduziu desde o 

início estes trabalhos, buscando o entendimento para que realmente consigamos 

vencer todas as etapas e todas as discussões, sempre baseados no acordo, para 

que os trabalhos desta Comissão caminhem. 

 Eu queria também aproveitar a oportunidade para agradecer a confiança, por 

ter referendado a indicação do meu partido, o Partido Progressista, que indicou um 

Deputado de primeiro mandato para relatar o Orçamento da União. 
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 Como falou aqui o Deputado João Fernando Coutinho, também tive a 

oportunidade de ser membro desta Comissão no primeiro ano, em 2015, quando vi 

de perto como funcionam e como caminham os trabalhos desta Comissão. 

 Quero agradecer também aos nobres colegas as citações feitas ao meu pai, o 

então Deputado Federal, hoje Vice-Governador da Bahia, João Leão, que, na sua 

história, nos 20 anos que por aqui passou, sempre participou desta Comissão. E 

mesmo quando não lhe era permitido ser membro, Senador Dário, ele estava por 

aqui sempre caminhando, discutindo, buscando resolver os problemas e encaminhar 

os acordos feitos nesta Comissão. Sabemos que os acordos acabam regendo os 

trabalhos desta Comissão. 

 Eu queria também fazer um agradecimento especial ao Senador Antonio 

Carlos Valadares pela condução dos trabalhos, pela paciência ao longo das últimas 

6 sessões. Queria agradecer a V.Exa. o carinho, o respeito que sempre teve não só 

por mim, mas também por todos os Parlamentares, sejam Senadores, sejam 

Deputados, que fazem parte desta Comissão. 

 Eu queria agradecer também ao meu querido amigo, Senador Benedito de 

Lira, que foi um baluarte durante esse tempo, um lutador, um conhecedor do 

Regimento, da forma como se regem os trabalhos nesta Comissão. E aproveito para 

agradecer, em seu nome também, Senador, ao Líder da minha bancada, o 

Deputado Arthur Lira, por quem tenho um profundo respeito, que também foi de 

fundamental importância para que conseguíssemos chegar a este momento de 

entendimento nos trabalhos. 

 Então, em nome de V.Exa. e do Deputado Arthur Lira, eu queira 

cumprimentar o meu partido, o Partido Progressista, e todos Senadores e 

Deputados que dele fazem parte. 

 Senador Dário Berger, teremos um ano realmente bastante difícil. Este será o 

primeiro Orçamento a ser regido sob a visão da PEC que estabelece o teto dos 

gastos públicos. Será, portanto, um trabalho a ser feito com diálogo, com 

entendimentos e acordos, para que consigamos vencer as etapas. Mas tenho 

certeza de que teremos, tanto eu quanto V.Exa., o apoio desta Comissão, dos 

Relatores Setoriais, do Relator da LDO, dos Vice-Presidentes. 
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 Precisamos entender que, neste momento político que o Brasil vive, não é 

hora de discutirmos interesses de Governo ou de Oposição. Neste momento de crise 

econômica, temos que discutir, principalmente aqui dentro desta Comissão, os 

interesses prioritários do Brasil e dos brasileiros. Espero que consigamos realizar um 

grande trabalho, a ser comemorado no ano de 2018, e que a Comissão de Mista de 

Orçamento contribua diretamente com a retomada do crescimento econômico do 

nosso País. 

 Mais uma vez, queria agradecer a V.Exa. a indicação e a confiança. Tenho 

certeza de que V.Exa. — isso já foi referendado anteriormente por todos os 

companheiros que o conhecem — é o homem do acordo, é o homem do diálogo, é o 

homem do compromisso. E eu também me encaixo nessa condição. Pretendo traçar 

todos os caminhos, fazer os encaminhamentos do nosso trabalho em cima do 

acordo, do diálogo, da paciência. Tenho certeza absoluta de que, ao fim dos nossos 

trabalhos, teremos cumprido nossa missão e seremos responsáveis também pela 

retomada do crescimento econômico do nosso País. 

 Muito obrigado a V.Exa., muito obrigado a todos os Deputados e Senadores 

que referendaram essa indicação. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Atendendo, então, à 

solicitação dos Srs. Parlamentares, eu convido todos para uma reunião amanhã, às 

14 horas, na sala de reunião aqui ao lado, com os Líderes partidários e/ou com os 

representantes dos Líderes ou dos partidos, para que nós possamos iniciar uma 

conversa preliminar sobre o nosso desafio de elaborar o Orçamento da União para 

2017. 

 Eu quero agradecer também, em primeiro lugar, ao meu partido, a todos os 

Senadores que compõem o PMDB, pela indicação unânime, o que me deixa muito 

satisfeito e muito orgulhoso. 

 Agradeço mais uma vez ao Senador Antonio Carlos Valadares, que conduziu 

os trabalhos que nos levaram à Presidência e à Relatoria desta Comissão. 

 Agradeço o nosso distinto e dileto amigo Benedito de Lira, Senador com 

quem fiz amizade, a quem aprendi a admirar e a respeitar nas trincheiras dos 

microfones do Senado Federal. Muito obrigado pela sua presença até agora. Isso 
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muito nos orgulha e nos dá a certeza do seu apoio com vistas ao nosso 

desempenho frente a esta Comissão. 

 Por fim, antes de declarar encerrada a presente reunião, convoco nova 

reunião para a próxima terça-feira, dia 23 de maio, às 14h30min, aqui no Plenário 2. 

 Um abraço a todos e muito obrigado. 

 Está encerrada a reunião. 




