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ATA E NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO E ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA

DA COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO,
REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2005.

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, no plenário 02, do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a
presidência do Primeiro Vice-Presidente, Senador Efraim Morais, para instalação e eleição da Mesa
Diretora da Comissão para 2005. Foi registrado o comparecimento dos membros: - Deputados
titulares: Amauri Gasques, Anivaldo Vale, Bismarck Maia, Carlito Merss, Carlos Alberto Leréia,
Devanir Ribeiro, Dimas Ramalho, Eduardo Sciarra, Enivaldo Ribeiro, Francisco Dornelles, Geraldo
Thadeu, Gilmar Machado, Gustavo Fruet, Humberto Michiles, Jackson Barreto, João Magno, Jorge
Bittar, José Carlos Machado, José Divino, Josué Bengtson, Jovair Arantes, Júlio Cesar, Manato,
Márcio Reinaldo Moreira, Mussa Demes, Nárcio Rodrigues, Nazareno Fonteles, Nelson Meurer,
Pauderney Avelino, Pedro Chaves, Pedro Novais, Professor Luizinho, Sérgio Miranda, Silvio Torres,
Vander Loubet, Wasny de Roure, Welinton Fagundes e Wilson Santiago; - Senadores titulares:
Augusto Botelho, Efraim Morais, Fernando Bezerra, Garibaldi Alves Filho, Geraldo Mesquita Júnior,
Gilberto Mestrinho, Hélio Costa, Leonel Pavan, Magno Malta, Mozarildo Cavalcanti, Nezinho
Alencar, Romeu Tuma, Serys Slhessarenko, Sibá Machado e Valdir Raupp; - Deputados suplentes:
Almir Sá, Dr. Rodolfo Pereira, Fernando de Fabinho, João Grandão, Jorge Alberto, Júnior Betão,
Lael Varella, Leodegar Tiscoski, Leonardo Mattos, Leonardo Monteiro, Lupércio Ramos, Marcelino
Fraga, Marcio Fortes, Mário Negromonte, Neyde Aparecida, Paulo Rubem Santiago, Pedro
Fernandes, Rafael Guerra, Ricardo Barros, Zarattini e Zé Geraldo;  - Senadores suplentes: Aelton
Freitas, Ideli Salvatti e João Capiberibe. Registrou-se a ausência dos membros: - Deputados
titulares: Benedito de Lira, Elaine Costa, Gonzaga Patriota, Hermes Parcianello, Iberê Ferreira,
Jaime Martins, João Leão, José Borba, José Chaves, José Priante, José Rocha, Laura Carneiro, Luiz
Bittencourt, Luiz Piauhylino, Marcelo Castro, Marcelo Ortiz, Mauro Lopes, Miguel de Souza, Nelson
Pellegrino, Paulo Pimenta, Pedro Canedo, Renato Casagrande, Ronaldo Dimas e Zé Gerardo; -
Senadores titulares: Amir Lando, Heráclito Fortes, Leomar Quintanilha, Lúcia Vânia, Paulo
Octávio e Sérgio Guerra. Foi registrado o comparecimento dos parlamentares não integrantes da
Comissão: - Deputados: Cezar Silvestri, Colbert Martins, Darci Coelho, Geraldo Resende, José
Pimentel, Luiz Couto, Mário Heringer, Paulo Afonso, Pompeo de Mattos, Rogério Teófilo e Waldemir
Moka. – Senador: Eduardo Suplicy. ABERTURA: Havendo número regimental, às quinze horas e
cinqüenta e seis minutos, o Presidente em exercício deu início aos trabalhos. EXPEDIENTE: Ofício
n.º 172, de 30 de maio, do Senador Ney Suassuna, Líder do PMDB, indicando o Senador Gilberto
Mestrinho para o cargo de Presidente da Comissão. Em seguida, o Presidente em exercício informou
a composição da chapa única para eleição da Mesa Diretora da Comissão para 2005: para
Presidente: Senador Gilberto Mestrinho (PMDB/AM); para Primeiro Vice-Presidente: Deputado
Mussa Demes (PFL/PI); para Segundo Vice-Presidente: Senador Sérgio Guerra (PSDB/PE); e para
Terceiro Vice-Presidente: Deputado Ronaldo Dimas (PSDB/TO). O Deputado Gilmar Machado
questionou a Presidência sobre a indicação, pelo PSDB, de dois cargos das Vices-Presidências. O
Presidente em exercício respondeu que tendo em vista o Bloco da Minoria ser formado pelo PFL e
PSDB no Senado Federal, o parlamentar indicado era do PSDB. Acrescentou que caberia ao Partido
dos Trabalhadores a indicação para os cargos de relator do Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2006 e da Proposta Orçamentária para 2006. O Senador Sibá Machado
solicitou esses esclarecimentos e foi atendido. O Deputado Jorge Bittar solicitou aos membros da
sua bancada que concordassem com as indicações. O Deputado Wilson Santiago comentou o
assunto. A seguir, o Deputado Francisco Dornelles questionou a Presidência acerca dos critérios
adotados para a fixação das bancadas. Respondendo, o Presidente em exercício informou que a
fixação se dava no mês de fevereiro e permanecia até o término da sessão legislativa. Houve
consenso no Plenário para que a eleição fosse realizada por aclamação. A seguir, o Presidente em
exercício colocou em votação a composição da chapa única que foi aprovada por unanimidade nas
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representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Em seguida, o Presidente declarou
eleita e empossada a nova Mesa Diretora da Comissão para 2005. Antes de transferir a condução
dos trabalhos ao Presidente eleito, o Presidente em exercício apresentou seus agradecimentos aos
membros. Na condução dos trabalhos, o Presidente eleito, Senador Gilberto Mestrinho, proferiu
breve discurso e informou que ocupava o cargo na Presidência pela terceira vez. A seguir, o
Deputado Anivaldo Vale apresentou questão de ordem sobre a incompatibilidade do Anexo I –
Prioridades e Metas, constante do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006
(PLDO/2006) com o Plano Plurianual vigente. O Deputado Gilmar Machado, na qualidade de relator
da matéria, teceu considerações sobre assunto. O Presidente acatou a questão de ordem e informou
que responderia na reunião subseqüente. O Deputado Anivaldo Vale solicitou a prorrogação do
prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006. O
Deputado Gilmar Machado informou sobre a possibilidade de comparecimento na semana seguinte,
perante o Plenário da Comissão, do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Deputado Paulo Bernardo, e do Presidente do Banco Central do Brasil, Henrique Meirelles, para
prestar esclarecimentos sobre a matéria em referência. Finalizando, o Presidente propôs que as
reuniões ordinárias da Comissão fossem realizadas às terças-feiras, às 14:30, e às quintas-feiras, às
10 horas. O Plenário concordou. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente
encerrou os trabalhos, às dezesseis horas e vinte e nove minutos. Para constar, eu, Myrna Lopes
Pereira, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após a sua aprovação, será assinada pelo Presidente
e encaminhada para publicação no Diário do Congresso Nacional – Sessão Conjunta. Os trabalhos
foram gravados e, após traduzidos, integrarão esta Ata. Senador GILBERTO MESTRINHO.
Presidente. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Sras. e Srs. Parlamentares, havendo número
regimental, declaro aberta a reunião de instalação e eleição da Mesa Diretora da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização para o ano de 2005.

Expediente
Ofício nº 172, de 30 de maio, de autoria do Senador Ney Suassuna, Líder do PMDB,

indicando o Senador Gilberto Mestrinho para o cargo de Presidente da Comissão.
Consulto o Plenário se a eleição poderá ser feita por aclamação. (Palmas.)
Passo a ler a composição da chapa.
Presidente: Senador Gilberto Mestrinho, do PMDB do Amazonas; Primeiro Vice-Presidente:

Deputado Mussa Demes, do PFL do Piauí; Segundo Vice-Presidente : Senador Sérgio Guerra, do
PSDB de Pernambuco; Terceiro Vice -Presidente , Deputado Ronaldo Dimas, do PSDB de Tocantins.

Reitero ao Plenário o pedido para fazermos a eleição da chapa por aclamação.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, há 2 membros do PSDB, um na

Segunda Vice -Presidência e outro na Terceira Vice-Presidência.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Vou responder a questão de ordem levantada

por V.Exa. O PT está indicando as duas relatorias, da  LDO e do orçamento, portanto, de acordo
com...

O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Mas esse é um direito normal.
O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Não há direito. Se não há acordo, vamos ao

voto. Estou pedindo a eleição por aclamação.
(Não identificado) - Só quero lembrar que a Segunda Vice-Presidência é do Bloco PFL/PSDB

do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - A Presidência vai esclarecer, para que não

haja dúvida. Primeiro, a Presidência é indicada pelo maior partido no Senado Federal, o PMDB, na
pessoa do Senador Gilberto Mestrinho.

O cargo de Primeiro Vice-Presidente cabe ao segundo partido na Câmara dos Deputados, o
PFL, para o qual foi indicado o Deputado Mussa Demes. O Segundo Vice-Presidente cabe ao Bloco
da Minoria, que foi indicado pelo PSDB, não por ser prerrogativa do PSDB, mas sim por ser
representante do Bloco da Minoria; poderia ser do PFL ou do PSDB. E para ocupar o cargo do
Terceiro Vice-Presidente houve entendimento de que se obedeceria à ordem da Câmara dos
Deputados, já que o PT está indicando o Relator da LDO, o Deputado Gilmar Machado, que, com
muito prazer, foi nomeado por este Presidente, e o Presidente Gilberto Mestrinho vai fazer a
indicação também de um Parlamentar do PT na Câmara para ser o Relator do Orçamento. Daí o
entendimento de que caberá ao PSDB essas duas Vice-Presidências.

Essa é a explicação da Presidência. Se não houver entendimento, não faremos a eleição por
aclamação, todos serão eleitos pelo voto.

(Não identificado) - Só queria lembrar, Sr. Presidente, que queremos fazer um acordo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - O PT não tem indicação por já possuir a

relatoria das duas LDOs.
(Não identificado) - Sr. Presidente, nos anos anteriores, o PSDB teve as relatorias e tinha

membro na Mesa. Então, eu só quero que a Presidência siga a regra, assim como o PFL.
O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Eu não me lembro dos anos anteriores. Eu

não era Presidente nos anos anteriores.
(Não identificado) -  Mas eu só quero que siga a regra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Há alguma regra?
(Não identificado) - Sim. Caberia, então, ao PMDB...
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Há um entendimento. O Presidente quer

fazer o entendimento. Eu aprendi com o Mestrinho que tem que ser com entendimento.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO DORNELLES  - Não estou entendendo, V.Exa. está

defendendo o PMDB ou está contra o PSDB? Não estou entendendo.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - E antes de...
(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO FRANCISCO DORNELLES - Pois é, quero saber se é contra o PSDB ou se

a favor do PMDB ou se é contra o entendimento na Casa. É isso que queremos saber. Fica
registrado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Eu aqui não tenho partido. O meu partido
aqui é a Presidência.

Tem a palavra o Senador Sibá Machado.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, quero entender que V.Exa. está fazendo

uma sugestão de acordo, que essa Terceira Vice -Presidência fique para o bloco da Minoria na
Câmara. É isso?

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Não. O PSDB não faz parte do bloco da
Minoria na Câmara.

O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Então, quero entender a proposta de V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - O PSDB não faz parte do bloco da Minoria.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Na Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Na Câmara há a minoria, que é o PFL.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Não, mas eu quero entender a proposta de V.Exa. para

a Terceira Vice-Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Logo após o PSDB vem o PFL.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - E que partido será esse nessa lógica, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Não tem bloco lá.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Não, eu estou querendo entender. Estou fazendo uma

pergunta.
O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Estou respondendo.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Qual é o partido, na seqüência? É isso que queria

entender. Qual é o partido seguinte?
O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Pela ordem da Câmara, o PSDB é o partido

seguinte ao PFL, que é o segundo.
(Intervenções inaudíveis.)
(Não identificado) - Mas o PMDB tem a Presidência, chefe, pelo amor de Deus!
(Intervenções inaudíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Mas não tem, Gilmar, porque poderia ser

colocado o PFL, porque aí é bloco. Por acaso, se colocou do PSDB.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Mas aí na proposta de V.Exa...
O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Então, vou tirar o Sérgio Guerra e colocar

um do PFL? Aí, fica um do PSDB, que é um bloco...
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Mas na proposta...
O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Senador, conclua.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Só para terminar. Então, para a Presidência, PMDB;

Primeira Vice-Presidência, PFL.
O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - PFL da Câmara.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - PFL da Câmara. Segunda Vice -Presidência, bloco da

Minoria no Senado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Bloco.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Bloco da Minoria no Senado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Isso.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Para a Terceira Vice-Presidência, a sugestão de V.Exa. é

que volte para o segundo...
O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Não é minha. O pessoal aí acha que é o

normal. Minha, não.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Então, está bom. Mas o que se está...
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O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Conclua, Sibá.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Já que é uma tentativa de acordo, a Mesa tem, então,

três Vice-Presidências a serem ocupadas pelos partidos de Oposição. O que estamos sugerindo é
manter uma dessas Vice-Presidências para os partidos que não são da Oposição: ou o PMDB ou o
próprio PT ou, ainda, o bloco na Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Senador, da minha parte não há problema.
Desde que as lideranças do PFL e PSDB concordem, faremos, por aclamação, qualquer acordo.
Estou aqui — repito — na condição de juiz. Sou do PFL, com muita honra, mas aqui não posso ser
parcial. Estou aqui presidindo esta sessão em busca de um acordo. É isso o que estou fazendo.

Se não houver entendimento, estabelece o Regimento que eu faça a tomada de votos. Aí,
pode-se pedir verificação de quorum. O PFL pode candidatar-se, assim como o PSDB, o PMDB, o PT
e quem bem quiser. Então, estou à procura do entendimento.

O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Mas, Sr. Presidente, a busca é do entendimento
mesmo, sem problema.

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Então, vou suspender...
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Não, não precisa. Só estou aqui fazendo a sugestão de

que não precisa ser do PT lá na Câmara, mas que pudesse ser...
O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Tem a palavra o Deputado Jorge Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, ouvi com

atenção este debate, que está sendo útil na medida em que se procura de alguma maneira discutir
quais critérios foram estabelecidos para compor essa chapa que dirigirá a Comissão durante o
próximo período.

Gostaria de fazer uma reflexão com os meus companheiros de partido também, Deputados e
Senadores, entendendo que esta Comissão sempre funcionou na forma do entendimento. Aliás, esta
é uma regra parlamentar essencial para que a Casa possa funcionar bem.

Levando-se em consideração que neste ano, como disse o Presidente em exercício da
Comissão, temos a relatoria da LDO e teremos a relatoria do Orçamento, levando-se em
consideração o excelente trabalho que o Senador Gilberto Mestrinho fez na condição de presidente e
que certamente reeditará e que temos como Vice-Presidente o Deputado Mussa Demes, Parlamentar
que realiza trabalho excelente nesta Comissão, faria um apelo no sentido de que buscássemos o
entendimento e concordássemos, a menos que haja outro tipo de contestação.

Se houver outro tipo de contestação, diria, em primeiro lugar, que fique evidenciado que essa
composição não caracterizará precedente, é fruto de um acordo momentâneo que não define regras
para futuras composições.

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Perfeitamente.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Em segundo lugar, se não houver qualquer tipo de

contestação de outros partidos, quer da Câmara quer do Senado, faria um apelo aos meus
companheiros do PT para que aprovássemos essa proposição. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Com a palavra o Deputado Wilson Santiago.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, se observarmos o Regimento

Interno, pela proporcionalidade, a terceira vaga seria do PMDB. Mas considerando a experiência do
Senador Gilberto Mestrinho, que é do PMDB e reafirmou várias vezes que na história da Comissão
sempre houve entendimento, o partido que indicou o Presidente abre mão da terceira vaga, para
que haja consenso. Concordamos plenamente, no caso, o PMDB, com a posição do Deputado Jorge
Bittar de o consenso prevalecer para que tenhamos a boa continuidade dos trabalhos, a partir,
logicamente, da eleição.

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - V.Exa., então, acha que há entendimento.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO DORNELLES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Com a palavra o Deputado Francisco

Dornelles.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO DORNELLES - Sr. Presidente, na condição de Vice-Líder do

PP, informo a V.Exa. que temos o maior interesse no acordo, no entendimento. Apenas gostaríamos
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de saber quais são os critérios. V.Exa. poderia repetir os critérios adotados para indicação dos
membros da Mesa Diretora?

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Na última vaga, a Terceira Vice-Presidência
— porque acho que quanto às outras não há problemas —, para resumirmos, seria o partido logo
em seguida do PSDB, ou melhor, do PFL.

(Não identificado) - Que é o PSDB.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO DORNELLES - Sr. Presidente, a bancada do PP na Câmara

hoje é maior que a do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Mas devo dizer a V.Exa. que a indicação é

baseada no mês de fevereiro e vale para toda a sessão legislativa. Tanto que o PSDB tem 7 nomes e
o PP, só 6. É um critério válido a partir de fevereiro e vale para toda a legislatura. Deixo claro esse
critério que é aplicado às  Comissões de uma forma geral, e não só a esta.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO DORNELLES - Eu não conheço o critério, mas confio na
sua palavra e na garantia que V.Exa. está dando.

O SR. PRESIDENTE (Senador Efraim Morais) - Com certeza. Agradeço a V.Exa.
Havendo consenso das Sras. e Srs. Parlamentares, coloco em votação, por aclamação, a

chapa.
Vou repetir os componentes.
Presidente: Senador Gilberto Mestrinho, PDMB do Amazonas; Primeiro Vice -Presidente:

Deputado Mussa Demes, PFL do Piauí; Segundo Vice-Presidente: Senador Sérgio Guerra, PSDB de
Pernambuco; Terceiro Vice-Presidente: Deputado Ronaldo Dimas, PSDB de Tocantins.

Em votação.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada. (Palmas.)
Em votação na representação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada. (Palmas.)
Foi aprovada a eleição da seguinte chapa, que declaro eleita e empossada .
Presidente: Senador Gilberto Mestrinho; Primeiro Vice-Presidente: Deputado Mussa Demes;

Segundo Vice-Presidente: Senador Sérgio Guerra; Terceiro Vice -Presidente : Deputado Ronaldo
Dimas.

Antes de passar a Presidência ao Senador Gilberto Mestrinho, a quem convido a assumi-la,
agradeço às Sras. e Srs. Congressistas a transição que fizemos depois da convocação do nosso
Ministro Paulo Bernardo. Não tenho a menor dúvida de que em toda a história desta Comissão foi a
Presidência mais tranqüila, sem discussões, sem votações.

Muito obrigado a todos.
Com muita honra, passo a Presidência ao Senador Gilberto Mestrinho, sabedor da sua

condição de Parlamentar experiente que, com certeza, fará um grande trabalho nesta Presidência.
O SR. DEPUTADO ANILVADO VALE - Sr. Presidente, antes mesmo de V.Exa. sentar-se,

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Inicialmente, agradeço aos Srs.

Parlamentares da Câmara e do Senado a honraria que me dão ao me elegerem, pela terceira vez,
para o mandato de Presidente desta Comissão. Talvez a colaboração magnífica que tive de todos os
membros da Comissão nos mandatos anteriores me deram esta oportunidade.

Neste instante, agradeço ao meu partido a minha indicação, por meio da bancada do
Senado, e ao Senador Efraim Morais a forma como procedeu nesta eleição e na condução da
Comissão no período em que esteve na sua Presidência.

Encareço a todos os membros desta Comissão, companheiros Deputados e Senadores, a
participação efetiva e presença constante às reuniões, para que possamos levar a cabo a missão que
nos é confiada.

Vamos votar a LDO, um documento importante. Segundo nosso Regimento, a votação deverá
acontecer até o dia 30 de junho, sem o que não poderá haver recesso legislativo no mês de julho.
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A seguir, acredito que já sob a nova forma conseqüente da estrutura que está sendo
reformulada na Comissão, teremos a votação do Orçamento para o ano que vem, que vai exigir
atenção especial, pois vários procedimentos serão ou estão sendo mudados. Mas o importante é que
todos nós, conscientes de nossa responsabilidade, possamos dar nossa colaboração para o sucesso
desta atividade.

Agradeço a todos, mais uma vez, a honraria.
Concedo a palavra ao Deputado Anivaldo Vale para uma questão de ordem.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, antes de mais nada, meus

cumprimentos, meus parabéns pela investidura de V.Exa. no cargo de Presidente, pela terceira vez,
nesta Comissão. Para nós, V.Exa. já é um patrimônio não só do Congresso Nacional, mas da
Comissão de Orçamento, quer pela determinação no trabalho, quer pela lisura e competência. É um
orgulho muito grande tê-lo como Presidente. Parabenizo todos os membros da Mesa por intermédio
de V.Exa.

Sr. Presidente, para iniciarmos as discussões da LDO, nos termos do art. 131 do Regimento
Comum, e do art. 8º, item I, do Regimento Interno, formulamos a seguinte questão de ordem sobre
a incompatibilidade do Anexo I — Prioridades e Metas, do Projeto de Lei nº 4, de 2005, do
Congresso Nacional, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2006, com o
Plano Plurianual vigente, conforme os termos da justificação abaixo.

Justificação
A Constituição Federal, em seu art. 166, § 4º, determina claramente que as emendas à Lei

de Diretrizes Orçamentárias não poderão ser aprovadas se incompatíveis com o Plano Plurianual.
O art. 5º, § 8º, da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004, que dispõe sobre o Plano

Plurianual para o período de 2004/2007, estabelece que os códigos e os títulos dos programas e
ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis
orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que o modifiquem.

Da forma em que se encontra no projeto da LDO, a Estruturação e Desafios, no Anexo I,
Prioridades e Metas, impossibilitará que a lei orçamentária para 2006 seja perfeitamente
correlacionada com o Plano Plurianual, por meio da LDO, quanto à definição dos programas e ações
que terão precedência na alocação de recursos.

O Plano Plurianual 2004/2007 está estruturado em 3 megaobjetivos, que possuem 5
dimensões, que se desdobram em 30 desafios. Essa divisão baseia-se na forma de planejamento
implementado pelo Governo atual. Entretanto, para se traduzir esse planejamento nas leis
orçamentárias, o Sistema Orçamentário Brasileiro apóia-se, no campo das despesas, nas
classificações funcional e programática.

A primeira determina que a Portaria nº 4.299, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, unifique a utilização de uma classificação que pudesse agregar as diversas áreas de
despesas que contemplem o setor público, devendo ser seguida por todos os entes da Federação. A
segunda diz respeito a cada nível de Governo, devendo permitir o encadeamento entre o
planejamento estabelecido pelo PPA e o orçamento que determina a LOA.

A tradução de um instrumento para um outro se dá por meio da codificação dos programas
e das ações que forem estabelecidas no PPA e deve compor a classificação programática nas leis
orçamentárias.

A utilização de classificação por desafios na definição de prioridades e metas da
administração pública para o exercício de 2006 não possibilitará ao Congresso identificar quais
programas terão precedência na alocação dos recursos orçamentários, pois dentro de cada desafio
estabelecido pelo PPA muitos programas em ação serão executados a critério do Poder Executivo.

Sala das sessões, 31 de maio de 2005.
Anivaldo Vale, Deputado Federal.
Esta é a questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Anivaldo Vale, a

questão de ordem de V.Exa. nos foi apresentada por escrito e será submetida à apreciação da
Assessoria.
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Com a palavra o Relator da LDO, Deputado Gilmar Machado, para contraditar a questão de
ordem.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, nobre Deputado Anivaldo Vale, o
Governo está cumprindo integralmente a LDO, que veio de acordo com o que está previsto no PPA.
O Governo, inclusive, nesse PPA e nessa LDO, está dando mais transparência do que a que foi
solicitada. O PPA traz as metas e as ações e como isso vai-se dar, ou seja, qual quantidade será
executada. Estamos detalhando além do que era necessário no PPA, cumprindo além do que foi
solicitado, pois este Governo quer justamente mais clareza, mais transparência.

Portanto, não procede a solicitação feita. Como já fizemos uma reunião de líderes, inclusive
com a presença do PSDB, ficou acertada a forma de encaminhamento das emendas. É exatamente
dessa forma que vamos continuar trabalhando.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Anivaldo
Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, eu queria colaborar com o andamento
dos trabalhos desta Comissão, mas V.Exa. há de convir que desde o dia 25 as senhas antigas não
mais acessam as informações. Quando lançamos as ações em um pacote, sem codificação, não
temos como apresentar emenda. Não temos como manejar recursos de uma fonte para outra,
porque não está codificado. Acredito até que o desafio não pode preceder as ações dentro das
programações.

A razão maior de minha questão de ordem — e faço questão de fazê-la logo no início desta
reunião — é o benefício que trará para o andamento dos trabalhos desta Comissão. Precisamos das
senhas antigas para podermos acessar. O Item 1, por exemplo, tem o seguinte desafio: “Combater a
fome visando a sua erradicação e promover a segurança alimentar e nutricional garantindo o caráter
de exercício de cidadania”. Se não há códigos nem valores, como procederemos com as emendas?
Para que sejam alocados recursos na emenda é preciso ter recursos retirados de outro lugar: um
será a fonte e o outro será a suplementação. Então, no fundo, estou dando uma colaboração para o
andamento dos serviços desta Comissão, sem prejuízo dos entendimentos tradicionais do Colégio de
Líderes desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Anivaldo Vale, V.Exa. sempre
demonstrou elevado espírito de colaboração com a Comissão, acredito que ninguém está pensando
o contrário. A questão de ordem é importante e vamos encaminhá-la à assessoria, para que se faça
estudo mais aprofundado do problema e na próxima reunião responderemos à questão.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Fico muito agradecido pela sua tomada de decisão e
pelo acatamento da questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de encerrar a reunião, convoco
reunião para a próxima terça-feira.

(Não identificado) - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. tem a palavra.
(Não identificado) - Sr. Presidente, antes de encerrar a reunião, queria que a Presidência

examinasse a possibilidade de levar em consideração a ampliação do prazo para apresentação de
emendas, que se iniciou no dia 25 e irá até o dia 9, pois as senhas antigas não estão acessando.

O SR. PRESIDENTE  (Senador Gilberto Mestrinho) - As senhas de acesso estão na Comissão
à disposição dos Parlamentares.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A seguir, teremos uma reunião da

Comissão, que está estudando a nova resolução que vai nortear os trabalhos desta Comissão. Peço
àqueles interessados que permaneçam no recinto.

Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, para que possamos cumprir o

calendário da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, dispôs-
se a vir a esta Comissão antes do encerramento do prazo das emendas, pois deseja dialogar e
debater com os Parlamentares. Hoje, S.Exa. ficou de confirmar a data — será na quinta-feira ou na
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terça-feira —, a fim de cumprir o cronograma dos debates definido por nós, no qual está previsto o
debate com o Ministro do Planejamento e o Presidente do Banco Central, além da audiência pública
com as entidades.

Sr. Presidente, vou apresentar, até amanhã, o cronograma desses debates para que
possamos, então, cumprir o prazo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, promover os debates que já
foram acordados e, ao mesmo tempo, cumprir as novas propostas da resolução que está sendo
encaminhada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tão logo o Ministro disponha-se a vir à
Comissão e estabelecer a data, convocaremos a Comissão. Acredito que terça-feira é o dia ideal para
S.Exa. vir.

Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, vou ficar aguardando a resposta da

questão de ordem, porque entendo que essa resposta deve ser dada antes da vinda do Ministro a
esta Comissão, porque ela muda a forma como está sendo apresentado aqui o trabalho pelo
Governo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Anivaldo Vale, declarei que,
na próxima reunião da Comissão, apresentaríamos a resposta, porque só podemos dar a resposta
em reunião. E, na próxima reunião, faremos isso.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Fico agradecido.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Convoco reunião para a próxima terça-

feira, às 15h, neste plenário. Entendo que iniciar a reunião às 15h é um pouco tarde. É melhor
voltarmos ao regime anterior, ou seja, iniciar a reunião às 14h30min, porque, assim, teríamos meia
hora de espera, senão, entra na Ordem do Dia da Câmara e do Senado. Se os nobres Parlamentares
concordarem, convoco reunião para terça-feira, às 14h30.

Informo a V.Exas. que, a partir de agora, as reuniões terão início às 14h30 nas terças-feiras.
Está encerrada a reunião.


