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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Havendo número regimental, declaro aberta esta reunião da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à eleição da Mesa Diretora para o ano de 2007.

Assumo a condução dos trabalhos conforme o estabelecido no art. 10 da Resolução nº 1, de 2006-CN,
combinado com o § 3º do art. 88 do Regimento Interno do Senado.

Expediente.
Ofício nº 126, de 15 de março, do Senador Valdir Raupp, Líder do PMDB, indicando o Senador José Maranhão

para o cargo de Presidente da Comissão.
Ofício nº 302, de 15 de março, do Deputado Antonio Carlos Pannunzio, Líder do Bloco PSDB/PFL/PPS,

indicando o Deputado Roberto Rocha para o cargo de Primeiro Vice-Presidente.
Ofício nº 108, de 13 de março, do Deputado Márcio França, Líder do Bloco PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN/PHS,

indicando o Deputado Gonzaga Patriota para a Terceira Vice-Presidência.
Falta a indicação do Segundo Vice-Presidente, que cabe ao Senado.
Pergunto ao Plenário se podemos fazer a eleição por aclamação.
(Não identificado) - Sr. Presidente, V.Exa. quer ganhar tempo, não é verdade? Quero cumprimentá-lo pela

iniciativa.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Vamos anotar as inscrições. Com a palavra o Deputado

Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. membros da Comissão de Orçamento,

Deputados e Senadores, Deputadas e Senadoras, como é do conhecimento de todos, o Partido da Frente Liberal tomou a
decisão — e aqui falo na condição de Vice-Líder do PFL — de obstruir o trabalho de todas as Comissões e do Plenário
até que haja, por parte da Mesa da Câmara, em especial da Presidência, da Liderança do Governo e das Lideranças que
integram a base de apoio ao Governo do Presidente Lula, uma posição de entendimento com a Minoria.

É fato notório que, desde o episódio que resultou na não-instalação da CPI do apagão aéreo, criou-se um clima
de beligerância, um ambiente negativo e inoportuno, que impede que os trabalhos nas Comissões e no plenário possam
ocorrer de forma produtiva e tranqüila, no ritmo que deseja o Presidente Arlindo Chinaglia para resgatar a produtividade e
principalmente a credibilidade deste Parlamento frente à opinião pública.

Estávamos, Sr. Presidente, há muito precisando de, por meio de um trabalho seqüenciado de segunda à quinta,
desobstruir a pauta e avançar na deliberação de matérias fundamentais para o bem do País, principalmente do povo
brasileiro. Contudo, a discussão sobre a CPI do apagão aéreo comprometeu o clima de entendimento, de harmonia e de
parceria que estava havendo entre Governo e Oposição.

Estaremos hoje aqui, cumprindo um acordo, a bem da imagem da própria Comissão de Orçamento, elegendo o
Presidente e iniciando os trabalhos administrativos. Conversamos com o Líder do Governo e com o Líder do PT, e
resolvemos por bem fazer um acordo para elegermos o Presidente da Comissão, na próxima semana os Vice-
Presidentes, e já indicarmos os Relatores Setoriais. Obviamente, queremos conduzir este processo em entendimento,
sem matérias deliberativas, até que haja, da parte Liderança do PFL, por intermédio de seu Líder, o Deputado Onyx
Lorenzoni, e da parte das Lideranças do PSDB e do PPS, um entendimento com o Presidente da Câmara e com os
demais Líderes partidários com assento na Casa que apóiam o Governo Lula, para que os trabalhos nas Comissões e no
plenário sejam desenvolvidos com normalidade. Espero que esse entendimento seja alcançado até o final desta semana
ou o início da próxima, porque tomamos conhecimento de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no dia de
ontem, fixando prazo de 10 dias para que o Presidente da Casa, o Deputado Arlindo Chinaglia, informe os fatos relatados
na petição exordial quanto ao mandado de segurança interposto pelo Partido da Frente Liberal.

Percebo que poderemos alcançar o entendimento, mas, enquanto isso não ocorre, achamos conveniente eleger
como Presidente o Senador José Maranhão e na próxima semana, na reunião de Líderes, eleger os Vice-Presidentes e
definirmos também os Relatores Setoriais. De acordo com a Resolução nº 01, de 2006, os Relatores Setoriais terão de ser
indicados agora, no início do período legislativo, para que possam acompanhar o processo de deliberação durante a
execução orçamentária e a formatação do Orçamento para 2008.

Esse é o posicionamento do PFL. Esperamos que o acordo seja cumprido e possamos eleger o Presidente da
Comissão, a fim de que pelo menos o trabalho administrativo comece a avançar.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Obrigado, Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Pela ordem, concedo a palavra ao Deputado Giovanni Queiroz.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, quero cumprimentá-lo pela iniciativa de eleger a Mesa

por aclamação, em virtude do acordo partidário. Nós do PDT não temos nenhuma objeção a fazer.
Deputado Pedro Novais, conheci V.Exa. há muitos anos nesta Casa, e embora esteja apenas interinamente na

Presidência é um prazer voltar a vê-lo na Comissão de Orçamento, agora renovada com a Resolução nº 1/06. Estamos
aqui para colaborar com esta Casa, com o Parlamento e particularmente com o Presidente José Maranhão, que vai
assumir a Presidência desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Concedo a palavra ao Senador Antônio Carlos Valadares.
O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Sr. Presidente, em primeiro lugar, desejo enfatizar a

necessidade imperiosa de que não apenas esta Comissão como todas as da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal tenham seu funcionamento normalizado. O que acontece no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no
Senado, é fruto do trabalho desenvolvido nas Comissões técnicas ou permanentes. Se elas sofrem bloqueio na sua
atividade, na sua ação legislativa, naturalmente isso reflete-se no funcionamento normal de ambas as Casas Legislativas.
Por isso, torço para que os entendimentos sejam finalizados, os acordos sejam celebrados pelas Lideranças tanto do
Governo quanto da Oposição, e os projetos possam fluir normalmente.

 A Câmara dos Deputados, até a crise que surgiu com a proposta da CPI do apagão aéreo, estava tendo um
funcionamento elogiado por toda a sociedade brasileira.

(O Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - A Mesa precisa ver o orador.
O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - O Deputado Arlindo Chinaglia estava dando um

funcionamento perfeito à Câmara dos Deputados. Infelizmente, com a obstrução que está sendo feita pela Oposição, o
ritmo do trabalho reduziu substancialmente. Isso passa para a sociedade brasileira uma imagem negativa do Congresso
Nacional.

Sr. Presidente, há 4 anos tramita neste Parlamento a PEC da revitalização do Rio São Francisco. Depois de
muito trabalho, de muita negociação, essa PEC foi aprovada no Senado Federal por unanimidade, está em pauta para ser
votada, mas está emperrada em todas as instâncias da Câmara dos Deputados. Não foi votada ainda por falta de
entendimento entre as Lideranças, e não só essa proposição como muitas outras. É legítimo o direito da Oposição de
fazer obstrução, mas é necessário que os entendimentos sejam feitos o mais rapidamente possível, porque assim
estaremos contribuindo para a aprovação de matérias imprescindíveis, que estão no aguardo desses acordos.

Dito isso, quero enaltecer a escolha do Senador Maranhão para a Presidência da Comissão Mista de Orçamento,
e do Deputado José Pimentel para a Relatoria Geral. Trata-se de Parlamentares competentes, experientes e dignos, que
trabalham de acordo com a ética e a decência e haverão de dar enorme contribuição às atividades desta Comissão.

Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Está começando a Ordem do Dia no plenário da Câmara.

Continuarei dando a palavra aos que pedirem, desde que assumam o compromisso de serem breves, senão não haverá
resultados nesta reunião.

Com a palavra o Senador Jayme Campos.
O SR. SENADOR JAYME CAMPOS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e Senadores, como disse o ilustre

Deputado Cláudio Cajado, nosso partido está em obstrução tanto na Câmara como no Senado. Entretanto, faço um apelo
a S.Exa., membro que sou do seu partido no Senado da República, pelo Estado de Mato Grosso.

Acho que nesta Comissão é importante dar andamento aos trabalhos o mais rapidamente possível, de maneira
que, pela Liderança do PFL, como Vice-Líder do companheiro José Agripino, defendo que os trabalhos desta Comissão
sejam iniciados se possível ainda no dia de hoje. Evidentemente, falta ainda nosso partido, o PFL, indicar um nome para o
cargo de Vice-Presidente que coube à nossa bancada no Senado. Vamos decidir ainda hoje — é assunto interno — entre
o Senador Jayme Campos ou o Senador Efraim Morais.
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Quero saudar o ilustre Senador José Maranhão. Certamente esta Comissão vai ser muito bem presidida por esse
grande homem público, que com certeza defenderá um Orçamento que vá ao encontro dos interesses da sociedade
brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
(Não identificado) - Sr. Presidente, pela ordem, eu sugeriria a V.Exa...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Não lhe foi concedida a palavra, Deputado.
(Não identificado) - Então, aguardo que V.Exa. me conceda.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Como já se iniciou a Ordem do Dia, vou consultar o Plenário

sobre a proposta de elegermos logo a nova Mesa por aclamação. Em seguida continuaremos a discussão.
(Não identificado) - Vamos votar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Em votação a proposta.
Os Srs. Parlamentares que estiverem de acordo permaneçam como se acham. (Pausa.)
APROVADA.
Submeto ao Plenário a seguinte chapa: para Presidente o Senador José Maranhão; para 1º Vice-Presidente o

Deputado Roberto Rocha; para 3º Vice-Presidente o Deputado Gonzaga Patriota. Não elegeremos o 2º Vice-Presidente
porque ainda não recebemos a comunicação da Liderança do PFL sobre quem será o escolhido.
 Em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADA.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADA.
A chapa foi eleita por aclamação.
Declaro eleita e empossada a nova Diretoria da Comissão para 2007, com a seguinte composição: Presidente

Senador José Maranhão; 1º Vice-Presidente o Deputado Roberto Rocha; para 3º Vice-Presidente o Deputado Gonzaga
Patriota. Faltou a eleição do 2º Vice-Presidente, que não foi indicado pela Liderança do PFL.

Passo, portanto, a Presidência ao Senador José Maranhão. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, neste

momento o Congresso encontra-se num momento crucial da sua existência. As recentes denúncias envolvendo políticos
em esquemas ilícitos de favorecimento obrigaram o Legislativo a rever a sistemática de apreciação do Plano Plurianual —
PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO e da Lei Orçamentária Anual — LOA, de forma a priorizar a agilidade e a
transparência, bem como reforçar o papel fiscalizador da CMO.

Neste contexto, com o objetivo de inverter o descrédito que envolve a feitura da peça orçamentária, foram
aprimorados os mecanismos de controle e o modus operandi da Comissão pela Resolução nº 1, de 2006, que, entre os
principais avanços introduzidos, determina a redução do número de integrantes da Comissão para 40 Parlamentares,
sendo 30 Deputados e 10 Senadores. Essa drástica redução permitirá à CMO abrir seus trabalhos e votar as matérias de
sua competência com a presença de menos integrantes, o que reduzirá sensivelmente os recorrentes problemas de
quorum nas reuniões da Comissão.

A Resolução veda a recondução dos membros da CMO, sejam titulares, sejam suplentes. É bom frisar que neste
começo de Legislatura essa hipótese não ocorre, porque é outra Legislatura e conseqüentemente, na prática, ninguém
estará sendo reeleito.

Merece todo o destaque uma inovação importante: a possibilidade de a CMO ser ouvida antes da votação no
plenário de ambas as Casas acerca da estimativa de custos e do impacto fiscal e orçamentário da aprovação de projetos
de lei e medidas provisórias. Estou convicto de que essa medida é o passo mais importante que o Parlamento já deu em
matéria fiscal desde a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2002.

Outras importante inovações são a indicação antecipada dos Relatores de todas as fases do ciclo orçamentário e
a criação dos Comitês Permanentes, com a finalidade de especializar e aprofundar a análise de temas de sua
competência.
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Inovação de alcance extraordinário foi a criação da Relatoria da Receita, instância a ser assessorada pelo Comitê
de Avaliação da Receita. Essa modificação introduz a análise do Orçamento em duas etapas distintas, a primeira
consistindo na estimação da receita e na aprovação do respectivo relatório, a segunda na análise e na fixação das
despesas, etapa essa que só poderá deslanchar depois de concluída a primeira. Tal sistemática contribuirá para diminuir
a pressão sobre a Relatoria Geral, especialmente no que tange à reavaliação da receita.

Passo gigantesco rumo à transparência e à boa gestão da coisa pública é a determinação de que toda emenda
que destine recursos a entidades privadas deva atender às disposições contidas na LDO. Precisa ainda estipular as metas
a serem cumpridas e identificar a entidade beneficiada, seu endereço, seu nome, o nome dos sócios e respectiva direção.

 Muito importante também é a nova distribuição de recursos entre a Relatoria Geral e as Relatorias Setoriais.
Agora o Relator-Geral receberá 20% dos recursos, enquanto os Relatores Setoriais ficarão com 55% dos mesmos. A idéia
é evitar que as bancadas concentrem sua atuação sobre o Relator-Geral, sobrecarregando-o, o que gera enormes
problemas de fluidez do processo de apreciação da Lei Orçamentária. Assim, os relatórios setoriais deixam de ter o
caráter precário que tinham no passado, ganhando mais importância, valorizando-se as discussões setoriais e deixando-
se o Relator-Geral livre para se concentrar nas questões estruturais.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. Deputados, a missão de presidir a Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, que me foi confiada pelo meu partido, o PMDB, muito me honra e desvanece. Estou certo de
poder desempenhá-la da melhor forma possível. Quero assumir o compromisso de conduzir os trabalhos com serenidade
e firmeza, sempre agindo em consonância com o Regimento e em sintonia com os demais membros da CMO. Juntos
cumpriremos a bela tarefa de conduzir os debates sobre o ciclo orçamentário.

Não nos esqueçamos de que o Orçamento é uma das maiores ferramentas do desenvolvimento econômico do
País. A Comissão de Orçamento deve ocupar seu lugar de direito: o papel de protagonista na discussão do futuro do País.
Para tal, precisa trabalhar com afinco e organização. Sob nossa Presidência os trabalhos da CMO observarão
rigorosamente os prazos e o Regimento, para conferirmos maior celeridade e transparência a todo o processo de
discussão das leis do ciclo orçamentário. Pretendo manter com a imprensa um relacionamento próximo, uma vez que a
imprensa é o veículo da transparência. Está mais do que na hora de o Poder Legislativo recuperar seu papel de
protagonista na vida da sociedade brasileira. Temos de dar um basta ao costume de apenas o Executivo pautar a mídia,
relegando-se o Congresso a um papel secundário, incompatível com as suas prerrogativas constitucionais.

Estamos num momento emblemático. A aprovação da Resolução nº 1, de 2006, assinala o início de uma nova
trajetória na existência da CMO, marcada, tenho certeza, pela transparência e pela celeridade no desempenho das suas
funções. O sucesso dos trabalhos, no entanto, não depende exclusivamente da disposição deste Presidente. Depende,
em sua maior parte — em sua maior parte, repito —, da colaboração e do empenho dos Líderes partidários, dos
integrantes desta Comissão, da Mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, titulares e também suplentes
desta Comissão.

Assim, fica o meu apelo no sentido de que, juntos, possamos conduzir bem os trabalhos da Comissão de
Orçamento. É isso que a sociedade espera de nós, e a resposta que daremos deve estar sempre em sintonia com os
balizadores legais e com as demandas de um País que quer e precisa crescer com justiça social.

Muito obrigado. (Palmas.)
(Não identificado) - Sr. Presidente, pela ordem.
(Não identificado) - Eu também peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Convido o Deputado Gonzaga Patriota, que já foi eleito, a

integrar a Mesa Diretora. (Palmas.)
Também foi eleito o Deputado Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, que não estou vendo no plenário no

momento.
(Não identificado) - Sr. Presidente, pela bancada do PSDB, gostaria de justificar a ausência do Deputado

Roberto Rocha, que se encontra afastado daqui por motivo de saúde. E, ainda na condição de representante do PSDB
nesta Comissão, também felicito o Deputado Roberto Rocha, Parlamentar experiente que retorna a esta Casa. Tenho
certeza de que vai colaborar bastante com esta Comissão, com V.Exa. na Presidência, contando com o nosso apoio para
a agilidade dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Agradeço a V.Exa. comunicação.
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O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, pela ordem.
(Não identificado) - Sr. Presidente, pela ordem; há uma lista de inscrição.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Eu quero fazer um comunicado: o Deputado Gilmar Machado, ex-

Presidente desta Comissão, por conta de um compromisso já agendado, não pôde comparecer aqui; está representando a
Câmara num evento internacional na área de esporte, na cidade de São Paulo. Não foi possível desmarcar o
compromisso. Por isso, o Deputado Gilmar Machado pediu-me que transmitisse não só seu pedido de desculpas mas
também seu apreço por V.Exa., a quem deseja sucesso na condução dos trabalhos.

Em meu nome próprio, na condição de um dos Vice-Líderes do Governo no Congresso Nacional, também desejo
sucesso a V.Exa., na certeza de que saberá conduzir com maestria, firmeza e altivez esta Comissão, para que possamos
repetir o bom trabalho que esta Comissão fez no ano passado, quando tivemos a expressiva contribuição do Senador
Valdir Raupp como Relator. Agora, num processo de inversão, teremos a oportunidade de contar com a condução de
V.Exa. na Presidência desta Comissão.

Seja bem-vindo. Desejo-lhe todo o êxito.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Agradeço a V.Exa. as generosas palavras.
Peço licença ao Plenário para ler ofício recebido da Liderança do PT, com o seguinte teor:

“Exmo. Sr. Senador José Maranhão, Presidente da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, tenho a honra de dirigir-me a V.Exa. para
indicar o nome do Deputado José Pimentel, do PT do Ceará, como Relator da Lei
Orçamentária Anual para 2008.

Atenciosamente,
Deputado Luiz Sérgio, Líder do PT.”

Dessa forma, está indicado o nosso Relator-Geral. (Palmas.)
Concedo a palavra, na forma do Regimento, ao Senador Valdir Raupp.
O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Sr. Presidente, senhores membros da Mesa, Sr. Relator indicado Deputado

José Pimentel, Sras. e Srs. Parlamentares, neste momento, quero parabenizar o Presidente pela sua indicação e pela sua
eleição, pelo Plenário desta Comissão, como Presidente desta tão importante Comissão, a Comissão de Orçamento.
Espero, Sr. Presidente, que V.Exa. tenha sucesso. Sei que a tarefa é difícil, mas V.Exa. tem experiência acumulada; foi
Governador de Estado algumas vezes e Senador da República. Em todas as tarefas que lhe foram atribuídas, V.Exa. deu
conta do recado. Tenho certeza absoluta de que mais uma vez vai brilhar e obter sucesso, à frente desta Comissão.

Eu e o Deputado Gilmar Machado, assim como os Relatores Setoriais, os Comitês de Emendas e os Comitês de
Receita, tivemos a felicidade e a sorte de aprovar o Orçamento dentro do prazo regimental. Este ano vamos ter um pouco
mais de tempo. Não teremos eleições, como houve no ano passado eleição nos Estados e eleição presidencial em 2
turnos, tendo sido muito reduzido o prazo para trabalharmos aqui na Comissão; foi preciso trabalharmos quase dia e noite,
sem parar, mas graças a Deus, com a compreensão e o apoio integral dos Líderes dos partidos a esta Comissão,
conseguimos aprovar o Orçamento dentro do prazo.

Coloco-me à disposição de V.Exa., do Relator e dos demais membros da Comissão, na condição de Líder do
meu partido no Senado Federal. Parabéns, e sucesso.

Deus abençoe a Direção deste órgão. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Agradeço a V.Exa., sensibilizado, a confiança, que espelha a

confiança da minha bancada, que fez a indicação do meu nome para Presidente desta Comissão por intermédio de V.Exa.
Certamente vamos seguir os exemplos que V.Exa. deu quando da elaboração do Orçamento vigente, conseguindo, em
circunstâncias no mínimo desconfortáveis, e certamente difíceis, a conclusão do Orçamento em um ano eleitoral, quando
os Parlamentares estavam em suas bases e, conseqüentemente, não era fácil obter aqui o quorum necessário para
aprovar o Orçamento, mas V.Exa. conseguiu fazê-lo dentro do tempo regimental, o que é muito importante.

Acho que o Congresso, para impor confiança perante a opinião pública e respeito perante o Executivo, precisa
cumprir os prazos, desenvolver suas tarefas com firmeza, com clareza, com sabedoria, mas com celeridade, de maneira
que não percamos o prazo de elaboração do Orçamento, que é fundamental.

Convido o Deputado José Pimentel para sentar-se à Mesa. (Palmas.)
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Comunico ao Plenário que acabamos de receber da Liderança do PFL a indicação do Senador Efraim Morais
para exercer o cargo de 2º Vice-Presidente da Comissão. Como a eleição do Presidente e dos demais Vice-Presidentes
se processou por aclamação, proponho a aprovação do nome de Efraim Morais por também aclamação. (Muito bem!
Palmas.)

O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Agradeço-lhes a confiança.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Eleito o Senador Efraim Morais, declaro-o empossado no cargo

de 2º Vice-Presidente desta Comissão. (Pausa.)
Gostaria de ler aqui alguns avisos de natureza técnica, mas absolutamente importantes para o bom

funcionamento desta Comissão. Peço aos senhores membros da Comissão que fiquem atentos a esses avisos. Os que
não estão aqui ou que porventura não entenderem podem depois procurar a Secretaria.

Eis os avisos: conforme o disposto no art. 17 do § 1º do art. 19 da Resolução nº 1/2006-CN, o dia 20 de março,
terça-feira próxima, será o prazo final para indicação das seguintes Relatorias: Relator-Geral, Relator da Receita e
Relatores Setoriais do Projeto de Lei Orçamentária para 2008; Relatores dos Projetos de Lei do Plano Plurianual e da Lei
de Diretrizes Orçamentárias; Relator de Contas Prestadas pelo Chefe do Poder Executivo e pelos Presidentes dos órgãos
dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério Público.

Essa data também é o prazo final para a indicação dos membros e coordenadores dos seguintes Comitês, uma
inovação da Resolução nº 1: Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária; Comitê de
Avaliação da Receita; Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades
Graves; e Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas.

Solicito ainda a indicação por parte dos Líderes partidários dos Parlamentares representantes das respectivas
Lideranças na Comissão.

Em um primeiro momento, as reuniões ordinárias acontecerão às terças-feiras, às 14h30, e às quintas-feiras às
10h. São as propostas. Gostaria de combinar com todos, porque evidentemente nada disso funcionará se não houver
anuência ou pelo menos consenso entre todos.

(Não identificado) - V.Exa. poderia repetir as datas e os horários? Terça e quinta-feira?
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Terças-feiras às 14h30 e quintas-feiras às 10h. Lembro a

V.Exas. o prazo para a indicação das Relatorias a que me referi: dia 20 de março, terça-feira próxima.
Agora gostaria de fazer uma consulta ao Plenário. Recebemos da Mesa da Câmara dos Deputados a informação

de que a sessão ordinária já está na fase da Ordem do Dia. Temos vários oradores inscritos. Sem querer cercear a
palavra de ninguém, pergunto a V.Exas. se vamos continuar simultaneamente à sessão ordinária ou se suspenderemos a
reunião, até porque é regimental.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, como não haverá deliberação — que, em havendo o
impedimento, seria tornada nula — e estamos inscritos apenas para saudar V.Exa. e os demais companheiros eleitos, não
haverá prejuízo regimental. Seria adequado que pudéssemos fazer uso da palavra.

O SR. DEPUTADO EDINHO BEZ - Dê 1 minuto para cada Parlamentar, Sr. Presidente.
(Não identificado) - V.Exa. poderia determinar o tempo de 2 minutos para cada Parlamentar.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Repito a consulta: vamos continuar com a reunião, obedecendo

ao Regimento da Câmara dos Deputados e do Congresso, ou vamos encerrá-la?
O SR. DEPUTADO EDINHO BEZ - Uma sugestão: 1 minuto para cada Parlamentar.
(Não identificado) - Sr. Presidente, não podemos deliberar, mas debates e pronunciamentos podem ser

mantidos. Talvez pudéssemos limitar o tempo de cada orador.
O SR. DEPUTADO EDINHO BEZ - Estou sugerindo 1 minuto para cada Parlamentar.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Então, pela lista de inscrições, falará em primeiro lugar o

Deputado Ricardo Barros. Peço ao nobre colega que seja breve nas suas palavras.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, quero apenas saudar V.Exa. pela sua tarefa, pela

confiança que seu partido lhe depositou, e também os demais companheiros eleitos, o Senador Efraim Morais e o
Deputado José Pimentel, que será Relator-Geral do Orçamento.

Sr. Presidente, a nova Resolução traz muitas novidades. Peço a V.Exa. que permita o debate na Comissão para
esclarecimento de dúvidas. Sou o autor da Resolução, e muitos Parlamentares consultam-me sobre a interpretação de
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determinados pontos. Contudo, de antemão, quero dizer que a Resolução vai permitir o amplo debate e a participação de
todos os Parlamentares da Casa, não só os da Comissão, na discussão do Orçamento.

No seu art. 111, a Resolução prevê uma limitação ao emendamento de medidas provisórias de crédito. Proibimos
o emendamento de medidas provisórias de crédito, até porque elas só poderiam ser feitas em caso de imprevistos,
calamidade pública, guerras etc. Como não tem sido essa a praxe do Governo, encaminhamos requerimento de audiência
pública para discutirmos a constitucionalidade das medidas provisórias de crédito extraordinário. Ou limitaremos a edição
dessas medidas, ou retiraremos da Resolução o impedimento de emendamento, senão teremos diminuída nossa
capacidade de atuação parlamentar. Nesse sentido, abro o debate.

Espero que até o final do ano, depois de experimentarmos esta nova ordem, possamos fazer uma avaliação
positiva da nova resolução.

Sr. Presidente, parabenizo V.Exa. pelos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao Deputado

Eduardo Valverde. (Pausa.)
S.Exa. está ausente.
O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presidente, acho que esqueceram de me inscrever.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Concedo a palavra ao Deputado Paulo Rubem Santiago.
O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presidente Senador José Maranhão, do vizinho Estado da

Paraíba, inicialmente quero saudá-lo por assumir a Presidência desta Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, assim como os demais integrantes da Mesa eleita e o Relator José Pimentel.

Sr. Presidente, estamos iniciando esta Legislatura sob as diretrizes da Resolução nº 1, que tem causado uma
enorme expectativa quanto aos procedimentos que nortearão os debates das matérias orçamentárias, seja o Plano
Plurianual, seja a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a tramitação dos avisos do TCU, bem como das propostas de crédito
solicitadas pelo Executivo.

Sr. Presidente, estaremos juntos nessa tarefa. Até a terça-feira o Partido dos Trabalhadores vai indicar-me como
Relator do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o Deputado Vignatti como Relator do PPA.

O espaço previsto pela Resolução nº 01/06 para a realização de audiências públicas certamente será bem
ocupado pelos Relatores, especificamente no caso da Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Será exíguo o prazo
para ouvirmos representações da sociedade civil, das cooperativas, dos servidores, dos empresários, dos trabalhadores,
dos membros das Comissões e dos demais Deputados que integram este Parlamento. Creio que 2007, como disse ainda
há pouco o Deputado Ricardo Barros, será um ano de testes do que foi proposto e aprovado na nova Resolução,
sobretudo das atribuições dos Comitês criados, que descentralizarão as atribuições anteriormente quase todas
concentradas nas mãos do eminente Relator-Geral do Orçamento.

A jornada de trabalho será longa, mas tenho certeza de que será muito bem conduzida por V.Exa.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Concedo a palavra ao nobre Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhores membros da Mesa, nobre e

querido Relator, em primeiro lugar, quero saudá-lo, em nome da Líder do Governo na Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, a Senadora Roseana Sarney, que infelizmente não pôde
comparecer, em função de uma reunião de Líderes, neste instante, no Palácio do Planalto, e também em nome do
companheiro Deputado Walter Pinheiro, grande Líder que tantos trabalhos desenvolveu nesta Comissão, na última
Legislatura, na qual houve o feito inédito nos últimos 10 anos de aprovarmos o Orçamento no prazo correto. Desejo ao Sr.
Presidente, o Deputado José Maranhão, e ao Sr. Relator, o Deputado José Pimentel, o mesmo sucesso neste exercício.

Saúdo todos os companheiros, principalmente os novos Parlamentares que chegam à Comissão com o intuito de
trabalhar pelo País, em especial o Deputado Giovanni Queiroz, um dos grandes guerreiros desta Comissão, e o Deputado
Humberto Souto, que está voltando a esta Comissão depois de uma década no cargo de Ministro do Tribunal de Contas
da União. Em nome da Senadora Roseana Sarney, do Presidente Lula e de todos os Ministros, desejamos sucesso à
nova Mesa e confiamos no bom andamento dos trabalhos desta Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
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É um prazer muito grande, Senador José Maranhão, tê-lo como Presidente desta Comissão. Desejamos a V.Exa.
todo o sucesso, para que bons trabalhos sejam feitos nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Agradeço ao Deputado João Leão as generosas palavras.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Meus cumprimentos à Mesa que este ano conduzirá os trabalhos da

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Saúdo o Sr. Presidente Senador José Maranhão, o 2ª
Vice-Presidente e companheiro de partido Senador Efraim Morais e o Sr. Relator-Geral do Orçamento Deputado José
Pimentel, que tem conseguido costurar grandes consensos nesta Casa, e tenho certeza de que vai realizar esse trabalho
com muita determinação, e os resultados serão positivos.

O PFL estará presente nesta Comissão, como sempre esteve, e participará ativamente dos trabalhos. Temos a
convicção de que as mudanças introduzidas contribuirão para a realização dos trabalhos aqui. Consideramos importante
seguir o que reza a Resolução nº 01/06 para que tenhamos condições de promover mudanças na Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Era o que tinha a dizer. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Maranhão) - Concedo a palavra ao Deputado Edinho Bez.
O SR. DEPUTADO EDINHO BEZ - Sr. Presidente, já que fui autor da sugestão de conceder apenas 1 minuto a

cada Parlamentar, tenho que dar o exemplo. Quero cumprimentar V.Exa. e também o PMDB por indicá-lo para a
Presidência de tão importante trabalho. Conhecemos praticamente todos os Parlamentares integrantes desta Comissão.

Há uma coincidência de nomes: na Presidência temos o Deputado José Maranhão, grande liderança do meu
partido, e na Relatoria o Deputado José Pimentel, com que tenho a honra de usufruir de grande amizade e lealdade.
Conheço o equilíbrio e a competência do querido Relator.

Sou devoto de São José, e tenho certeza de que ele protegerá esta Comissão importantíssima para o País.
Contamos também com a participação do Deputado Efraim Morais, amigo de longa data. Aliás, S.Exa. fez muita

falta quando deixou a Câmara dos Deputados.
Quero cumprimentar a todos e dizer que tenho certeza de que cada Parlamentar integrante desta Comissão

estará disposto a colaborar. Pela importância da matéria, a tarefa passa a ser árdua, tendo em vista as inúmeras
reivindicações que virão durante os trabalhos. A integração desta Comissão fará com que apresentemos um bom
trabalho, alcançando um resultado positivo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Maranhão) - Com a palavra o Deputado Eduardo Valverde.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, quero louvar o início dos trabalhos, principalmente

no tocante à nova ordem que disciplina nosso funcionamento. Haverá uma subcomissão para discussão permanente de
obras irregulares, o que reputo de extrema importância. Passei 3 anos nesta Comissão, e no final do ano costumava fazer
uma análise das obras irregulares. Na verdade, pouco se poderia fazer para acabar com a irregularidade e garantir que o
Orçamento atendesse ao seu objetivo. O trabalho do Comitê Permanente de Obras Irregulares, que agora compõe esta
Comissão de Orçamento, permitirá que sejam pressionados os órgãos responsáveis por aquela irregularidade, no sentido
de regularizar a situação e executar o orçamento previsto, e com isso evitar desperdício de recurso público. Portanto,
elogio a Resolução que permitiu essa nova construção.

Pelas várias inovações no funcionamento da Comissão de Orçamento, rompendo com o modus operandi de
algumas décadas nesta Casa, quero ratificar a decisão tomada pela Comissão de acolher a Resolução nº 01/06. Espero
que o Congresso efetive essa decisão. Sou contrário a toda e qualquer iniciativa de alteração da Resolução, que
considero um avanço; devemos mantê-la e evitar qualquer tipo de tentativa de alterar o atual funcionamento da Comissão
Mista de Orçamento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Maranhão) - Com a palavra o Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. 2º Vice-Presidente Senador Efraim

Morais, demais membros da Comissão, quero, ao parabenizar a nova Mesa eleita por aclamação, traduzir minha
expectativa em relação à forma como serão conduzidos os trabalhos.
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Esta Comissão nada mais é do que a síntese das Casas que integram o Poder Legislativo do Brasil, Câmara dos
Deputados e Senado Federal. Se não tivermos em mente que o diálogo, o acordo e principalmente a transigência de parte
a parte é o modus operandi que devemos adotar na condução dos trabalhos aqui, dificilmente conseguiremos avançar.

Digo isso, Sr. Presidente, porque integro a Comissão de Orçamento há cerca de 9 anos e sei que, além de se
tratar de uma das mais importantes Comissões da Casa, também se destacam, entre seus membros, os que têm mais
paciência, em especial V.Exa., na qualidade de Presidente. Tivemos aqui exímios Presidentes e excelentes Relatores,
tanto Gerais como Setoriais, e hoje iniciamos uma nova etapa, sob a nova formatação regimental que também se
inaugura nesta Legislatura, qual seja a dada pela Resolução nº 01/06.

Houve alterações em diversos aspectos. Será uma experiência para todos nós a forma como será conduzida a
Comissão a partir dessas novas regras regimentais. Espero que possamos aprender juntos, avançar no processo de
construção de uma Comissão cada vez mais transparente, célere e produtiva, como é o entendimento da Presidência da
Comissão e, não tenho dúvida, também do Relator-Geral e dos partidos com assento nesta Casa, a fim de resgatarmos
principalmente a credibilidade, para não atuarmos de afogadilho no final de cada exercício, prática que sempre
caracterizou os trabalhos desta Comissão.

Precisamos, e a Resolução nº 01/06 inova nesse sentido, iniciar cedo a elaboração do Orçamento para garantir
sua execução já no começo do exercício financeiro. A situação em que vivíamos era anômala: passávamos madrugadas
inteiras trabalhando para conseguir apresentar o relatório a fim de que o Congresso Nacional pudesse aprovar o
Orçamento Geral da União.

Os integrantes do Partido da Frente Liberal, e acredito que os dos demais partidos, estão prontos para colaborar,
sem abrir mão das suas prerrogativas de criticar na hora em que for necessário, obstruir quando for preciso, pedir
verificação e utilizar todas as regras regimentais, sempre no intuito de colaborar, mas também de sermos ouvidos.
Queremos trabalhar, e para isso fomos eleitos.

Tenho certeza de que com a Presidência de V.Exa. ganha a Comissão, ganhamos todos nós e, principalmente, o
povo.

Parabéns, sucesso, e conte conosco.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Agradeço a V.Exa. as generosas palavras.
 Concedo a palavra ao Deputado José Pimentel, Relator-Geral.
O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente Senador José Maranhão, inicialmente quero parabenizá-lo

pela condução dos trabalhos da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Pretendo realizar meu trabalho aqui ouvindo as Lideranças, os membros desta Comissão e do Congresso

Nacional.
Tenho clareza que o melhor Orçamento é aquele de que todas as partes com interesse no desenvolvimento

nacional podem participar, por meio do diálogo e do voto. A própria Resolução nº 01, de dezembro de 2006, prevê um
conjunto de reuniões regionais e setoriais, e pretendo apresentar um plano de trabalho aos membros desta Comissão a
fim de viabilizar essas reuniões. Tenho a clareza de que o Programa de Aceleração do Crescimento vai exigir de todos
nós um intenso debate para que seja totalmente contemplado no Orçamento de 2008. Tenho a convicção de que os
pleitos estaduais e regionais precisam ser discutidos para serem mais contemplados.

Quero agradecer ao Líder Luiz Sérgio por ter indicado o meu nome. Coloco-me à disposição dos Líderes
partidários e dos membros desta Comissão do Congresso Nacional para elaborar o melhor relatório, tendo como princípio
a convicção de que o papel do Relator é ouvir e relatar.

Sr. Presidente José Maranhão, é desta forma que pretendo realizar os trabalhos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Concedo a palavra ao Deputado Zé Gerardo.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar parabenizo o

PMDB por ter indicado V.Exa. para a Presidência desta Comissão, fato que muito nos orgulha. Sei que, da mesma forma
que outros Senadores e Deputados que já passaram por esta Presidência, V.Exa. vai honrar o PMDB.

Quero parabenizar o Deputado José Pimentel, um cearense lutador, um homem de garra. Tenho certeza de que
está em ótimas mãos o relatório do Orçamento Geral da União. Acima de tudo, o Deputado José Pimentel quer que este
País cresça. Parabéns, Deputado José Pimentel.
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Que Deus ilumine o Senador José Maranhão na condução dos trabalhos para que este Orçamento saia o mais
rapidamente possível, como ocorreu no ano passado, e V.Exa., para que elabore um relatório que proporcione o
desenvolvimento do País e dê qualidade de vida ao povo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra a Deputada Rose de Freitas.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sra. Mirna, toda a equipe de trabalho,

estamos aqui reunidos outra vez. Antes de exprimir minha alegria por ter V.Exa., Sr. Presidente, à frente desta Comissão,
com toda a sua história de vida, quero registrar uma preocupação.

O ano passado foi maravilhoso. O resultado da Comissão foi extremamente satisfatório. Não gostamos de nos
lembrar dos outros pelos desentendimentos, atrasos na votação, desgastes perante a imprensa. Mas quero confessar a
V.Exa. a preocupação que tenho em relação à Resolução nº 01/06, de autoria dos Deputados Ricardo Barros e José
Carlos Aleluia. Eu disse ao Sr. Relator ontem, de passagem, e tão rapidamente que talvez S.Exa. não tenha prestado
atenção, que nesta Resolução o Relator perde muito, o que para nós não é interessante, já que ele tem de assumir a
responsabilidade integral pelo relatório e, democraticamente, formar uma equipe que ouça todos os Governadores etc.

V.Exa. participou daquela reunião, juntamente com o Sr. Presidente. Todos os partidos têm novas propostas.
Estamos tentando transformá-las numa única proposta de que vamos dar conhecimento a V.Exa. para, assim, ver o que
pode ser feito para o melhor andamento dos trabalhos desta Comissão.

Não foi retirado o poder apenas do Relator, mas dos próprios Parlamentares, que não podem apresentar
emendas ao PL ou às MPs nesta Casa. Emendas só poderão ser feitas se houver cancelamento de recurso. Dessa forma,
retira-se o direito dos Parlamentares de apresentar emendas e de discutir as mensagens que consideram corretas ou não.

Acredito que a Casa não leu a Resolução. Ela foi votada com uma pressa tremenda. Fizeram até chantagem com
o Presidente do Congresso Nacional: se não se votasse a resolução, o Orçamento Geral da União também não seria
votado. Por isso, a matéria foi votada de forma atabalhoada. Pedimos a V.Exa. que, tão logo possa, analise a proposta
apresentada por representantes de todos os partidos, para conhecimento da realidade desse texto.

Registro, como todos estão fazendo, minha felicidade por reencontrar um velho companheiro de tantas lutas, que
gloriosamente ocupou nesta Casa várias posições. Ex-Governador e agora Presidente da Comissão Senador José
Maranhão, V.Exa. só fez honrar o PMDB. Na qualidade de Presidente, tenho certeza de que vai nos conduzir ao melhor
caminho.

Sr. Relator, estamos aqui para ajudá-lo, e muito. Todas as tarefas que lhe dão são espinhosas, também a de
Relator. Parabenizo o partido pela escolha. Vamos lutar juntos.

Meus cumprimentos a essa equipe maravilhosa da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, que sempre esteve à disposição, realizando um trabalho eficiente e eticamente perfeito.

Parabéns a todos.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Agradeço à companheira Rose de Freitas as generosas

palavras. Não digo que percorremos uma velha estrada, e sim um longo caminho. Estamos juntos desde o primeiro
mandato na Câmara Federal, e temos a sorte de estarmos juntos novamente na Comissão de Orçamento do Congresso
Nacional.

Em relação à Resolução nº 01/06, a decisão foi tomada pelo Plenário do Congresso Nacional, e não pela
Comissão. É claro que ela deve ter sido elaborada com o concurso e a participação efetiva desta Comissão.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, não foi. Por isso a contestação da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Se não houve participação efetiva dos membros da Comissão,

queimou-se uma etapa de forma não muito louvável, até porque quem entende de Orçamento no Congresso Nacional é a
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Evidentemente, com a colaboração de seus técnicos, ela
deveria ter sido ouvida nessa proposta. Não tiro a razão de V.Exa. no que diz respeito a essa forma compulsiva de
decisão pelas duas Casas do Congresso. Já passei pelas duas experiências: fui Deputado Federal em 3 Legislaturas e
agora estou no Senado. Muitos diplomas legais são aprovados em momentos de tensão e emoção, e nem sempre a
equação é a melhor.

Não estou fazendo qualquer juízo de valor em relação à Resolução nº 01/06; estou falando em tese. Houve
recentemente, na vida nacional, uma grande crise, a do chamado apagão aéreo — não sei porque esta impropriedade,
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“apagão aéreo” não tem qualquer significado. Isso originou-se de uma decisão atabalhoada tomada na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. O projeto de criação da Agência Nacional de Aviação Civil — ANAC estava
dormitando na Câmara Federal há 2 anos, e de repente uma pressão da indústria aeronáutica nacional, capitaneada pela
EMBRAER, mobilizou ceca e meca para aprovarmos a toque de caixa a criação da Agência, que foi instalada há um ano e
até agora não conseguiu resolver um problema que, aliás, não foi gerado por ela. Conheço razoavelmente esse problema.
É um mal crônico a ineficiência do Sistema de Proteção ao Vôo. Se a ANAC, criada há um ano, tivesse tomado as
providências necessárias para corrigir as distorções desse sistema, certamente muitos problemas não teriam acontecido.

Estou citando isso como exemplo de situações que são resolvidas de forma atabalhoada. Ficou esta abulia: nem
a ANAC se movimentava, nem se mexia o DAC, que estava praticamente extinto; no centro disso tudo a crise de poder
entre o comando da Aeronáutica, que perdia um grande cartório, o DAC, e a própria ANAC. O País é que ainda está
pagando essa conta. Cito isso como exemplo, repito, para em princípio concordar com V.Exa.; porém, acho que podemos
discutir a eficácia dessa Resolução para fazer esta Comissão operar bem, mas quem pode modificá-la é o Congresso
Nacional, porque a resolução pertence ao Congresso Nacional.

Era o que tinha a esclarecer.
Concedo a palavra ao Deputado Vital do Rêgo Filho.
O SR. DEPUTADO VITAL DO RÊGO FILHO - Sr. Presidente, Sr. Relator, associo-me à Deputada Rose de

Freitas em sua competentes palavras, ditas por quem conhece esta Casa e nosso partido.
É uma felicidade ter V.Exa. na condução de uma das mais importantes Comissões do Congresso Nacional,

coroando sua trajetória de homem público, o sucesso parlamentar de um Deputado paraibano que conhece as
dificuldades de um Estado pobre, pois já teve a oportunidade de governá-lo por 2 mandatos.

O PMDB sente-se extremamente satisfeito com a presença de V.Exa. no comando desta importante Comissão,
ao lado de um não menos importante Parlamentar deste Poder, Deputado José Pimentel, uma das figuras de proa da
Câmara dos Deputados por sua seriedade, firmeza, convicção, sacrifício em nome de uma causa que ideologicamente
abraçou há tantos anos. Poder contar com V.Exa. e com o Deputado José Pimentel na condução desta Comissão — no
momento mais importante da vida nacional nestes últimos anos, quando todos os olhos e preocupações do Poder se
voltam para a retomada do nosso crescimento efetivo, com investimentos altíssimos em diversas áreas cruciais do País e
todos esses investimentos dentro de uma nova proposta orçamentária, de uma nova formatação da Lei de Diretrizes
Orçamentárias — alegra-nos, especialmente com a formação de uma Comissão que vai fazer um trabalho dobrado ou
redobrado para atender à necessidade nacional.

Por isso, tenho a absoluta certeza, Governador e Senador José Maranhão, de que a Região Nordeste, tão bem
representada nesta Comissão, haverá de receber as atenções necessárias, como explicitou o próprio o Presidente da
República, comprometido com a Região e com aquelas pessoas que mais precisam.

Em nome do PMDB, na condição de seu Vice-Líder, venho hipotecar a mais pujante, a mais determinada, a mais
eloqüente solidariedade a V.Exa. e a todos os companheiros que compõem a Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Agradeço ao Deputado Vital do Rêgo Filho as palavras. Temos
uma longa caminhada política, pautada dentro dos mesmos princípios, dentro até, eu diria, do mesmo grupo político do
Estado da Paraíba, e se Deus quiser ainda teremos muita estrada a percorrer juntos, Deputado Vital do Rêgo Filho. Com
certeza, seu velho companheiro não vai decepcioná-lo na Presidência desta Comissão de Orçamento. Quem chegou à
minha idade não tem mais o direito de mudar os princípios que orientaram sua vida. V.Exa. pode ficar certo de que
faremos o melhor pelo Brasil e pela nossa Paraíba.

Concedo a palavra ao Deputado João Carlos Bacelar.
O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Sr. Presidente Senador José Maranhão, Sr. Relator, Deputado

José Pimentel, saúdo os membros da Mesa pela eleição. Meu desejo é trabalhar nesta Comissão tão importante no
Congresso Nacional. Digo mais: Comissão mais importante da qual tenho a honra de participar para colaborar na
elaboração da peça orçamentária.

Em nome do Partido da República, quero desejar-lhe sucesso, com a experiência que V.Exa. tem, Senador José
Maranhão, junto com a sabedoria e a inteligência do Relator, o nobre colega Deputado José Pimentel, que sempre atua
de forma amplamente democrática neste plenário.
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Ao mesmo tempo, rogo que a peça orçamentária seja votada dentro do prazo, como ocorreu no ano passado
pela primeira vez ao longo de 10 anos.

Parabenizo o Senador José Maranhão, com sua experiência de 4 mandatos no Congresso Nacional, 3 nesta
Casa e 1 no Senado Federal, mais a experiência no Executivo, na qualidade de Governador de seu Estado, e o Deputado
José Pimentel, com sua experiência de vários anos. Contem com nosso apoio para a discussão e a votação de peça tão
importante, que dignifica o País, principalmente o Nordeste, Região pobre e carente de investimentos, como V.Exas.
conhecem bem. Eu, um filho da Bahia, quero colaborar com V.Exas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra o Deputado Wilson Santiago.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, Srs. funcionários,

de fato, nós que conhecemos o Senador José Maranhão temos a plena convicção de que o trabalho de S.Exa. à frente
desta Comissão servirá de exemplo para tantos outros que virão no futuro. O Senador José Maranhão, pela sua
austeridade, pela sua maneira de ser, pela vontade que sempre teve de acertar, com certeza trabalhará para que os
recursos públicos do País, escassos na área de investimentos, sejam bem aplicados, bem direcionados e bem
fiscalizados. Daí por que temos a plena convicção, a certeza de que, com a Paraíba à frente desta Comissão, o País
estará seguro e os recursos públicos terão o direcionamento correto.

Para complementar, contamos com o Deputado José Pimentel na Relatoria. S.Exa. tem em sua consciência e em
sua formação a mesma intenção do Senador Maranhão de acertar em tudo aquilo que pratica e realiza. Então, estamos
convictos de que esta Comissão está bem representada, e o povo brasileiro é que ganha com isso.

Parabéns ao eleitos, parabéns à Comissão, e parabéns, enfim, ao povo brasileiro, que pode estar certo de que os
recursos públicos terão o direcionamento esperado.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Agradeço ao Deputado Wilson Santiago as palavras.
Concedo a palavra ao Deputado Manoel Junior.
O SR. DEPUTADO MANOEL JUNIOR - Inicialmente quero saudar o Senador João Maranhão, o Deputado José

Pimentel e os demais membros da Comissão, Srs. Senadores e Deputados presentes.
Sr. Presidente, quero manifestar minha alegria, como calouro, de participar desta Comissão, indicado que fui pelo

Líder do meu partido, o PSB, que me pediu que em seu nome desejasse a V.Exa. e ao Deputado José Pimentel sucesso
na condução desta Comissão, a mais importante desta Casa, que terá papel fundamental não apenas na construção do
Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual, mas principalmente na confecção da
peça orçamentária, no direcionamento das finanças públicas do País, e na fiscalização da aplicação dos recursos públicos
arrecadados do contribuinte.

Senador José Maranhão, hoje a Paraíba amanheceu mais feliz, até porque V.Exa. tem um legado, uma história
que marcou a vida administrativa e política do Estado, e com certeza continuará escrevendo novas páginas. Eu, um
Deputado representante da Paraíba, calouro na Casa, como disse ainda há pouco, sou seu discípulo há muito tempo,
como ex-Prefeito que fui de Pedras de Fogo, seu eleitor para o cargo de Deputado Federal aos 18 anos de idade, e tenha
a certeza de que venho somar o meu esforço ao dos Deputados e Senadores nesta Comissão, a fim de realizarmos um
trabalho transparente e produtivo, honrando a tradição do povo da Paraíba, da Região Nordeste e deste País.

Quero registrar a alegria de todos os paraibanos por vê-lo à frente da Presidência da Comissão mais importante
do Congresso Nacional. Parabéns, e sucesso.

Por fim, Senador José Maranhão, coloco-me à disposição de V.Exa. e do nobre Sr. Relator Deputado José
Pimentel para colaborar com esta Comissão, com a Casa e com o País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Agradeço ao amigo e companheiro de muitas lutas as

generosas palavras. Posso dizer que vi o Deputado Manoel Junior nascer na política, e graças a Deus nasceu em nosso
grupo, participando de todas as nossas campanhas no Estado da Paraíba. Agora, juntos, nesta Comissão, temos a
certeza de que a Paraíba e o Brasil vão lucrar muito.

Com a palavra o nobre Deputado Rafael Guerra.
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O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente, o Deputado Eduardo Gomes já se havia pronunciado
em nome do PSDB, mas creio que serei o único mineiro a cumprimentar V.Exa., o Deputado José Pimentel e todos os
membros da Mesa. Coloco-me à disposição para o trabalho. Na verdade, tenho a expectativa de que as mudanças feitas,
de certa forma acordadas para vigorar pelo menos este ano, vão possibilitar a realização de um trabalho consciente e bem
organizado.

Talvez V.Exa. não se lembre, mas o contato mais antigo que tivemos foi quando eu era Secretário de Saúde de
Minas Gerais. Nesse período estivemos na Paraíba com o Dr. José Maria, Secretário do seu Governo. Eu era Presidente
do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde — CONASS. Nessa época tive a oportunidade de manter
contato com V.Exa., então Governador do Estado da Paraíba.

Sabemos do cuidado e da eficiência do Relator. Como disse, sou do PSDB; não integro o mesmo partido do
ilustre Relator, mas nos entendemos sempre e nos respeitamos. Tenho certeza de que S.Exa. vai fazer um bom trabalho,
e estou aqui para ajudar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Agradeço ao Deputado Rafael Guerra as referências. Digo ao

ilustre Deputado que tenho boa memória, e boa memória tenho também da sua passagem pela Paraíba, na reunião do
Conselho de Saúde, e da sua brilhante participação nas decisões que lá foram tomadas. S.Exa. pode estar certo de que
mais uma vez os Estados da Paraíba e de Minas Gerais estarão unidos — como em outros episódios estivemos unidos,
por exemplo na Revolução de 1930. Esse fato está marcado na história da Paraíba e na lembrança de todos os
paraibanos.

Acabo de receber do Líder do PFL na Câmara dos Deputados o seguinte ofício:
“Indico a V.Exa. o Deputado Eduardo Sciarra como representante de bancada

do Partido da Frente Liberal — PFL na Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.

Atenciosamente, Onyx Lorenzoni.”
A Presidência reitera a todas as Lideranças partidárias a indicação dos Deputados e Senadores que vão

representar as Lideranças junto a esta Comissão. Essa indicação é necessária, porque o Colégio formado pela
representação da Liderança partidária tem um papel muito importante para os bons resultados desta Comissão.

O SR. DEPUTADO MANOEL JUNIOR - Sr. Presidente, recebi há pouco um telefonema do ex-Senador
paraibano Raimundo Lira, ex-Presidente desta Comissão, pedindo que transmitisse a V.Exa. e ao Deputado José
Pimentel os parabéns pela posse e os votos de felicidade na condução dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Agradeço ao nobre Deputado a comunicação.
Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos, antes convocando reunião para terça-feira, às 14h30,

possivelmente a primeira reunião deliberativa, pelo menos em relação a determinados assuntos.
Está encerrada a reunião.




