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O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Lopes) - Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião
de instalação e eleição da Mesa Diretora desta Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, para o
ano de 2008.

Assumo a condução dos trabalhos conforme estabelecido pelo § 2º do art. 10 do Regimento Comum.
Expediente:

“Ofício nº 270, de 26 de março de 2008, do Deputado Henrique Eduardo Alves, Líder
do Bloco Parlamentar PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB, indicando o Deputado
Mendes Ribeiro Filho, do PMDB do Rio Grande do Sul, para o cargo de Presidente da
Comissão.”

Declaro suspensa a presente reunião por meia hora. Logo em seguida retomaremos os trabalhos.

(A reunião é suspensa e reaberta.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Osvaldo Reis) - Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, declaro
reaberta a primeira reunião de instalação e eleição da Mesa Diretora desta Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização do ano de 2008 para 2009.

Passo a palavra ao nobre Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, em

nome da Líder do Governo, Senadora Roseana Sarney, saúdo a todos.
Informo que o Deputado Mendes Ribeiro Filho, que será eleito, sufragado por todos nós Presidente desta

Comissão, teve que participar de uma reunião com o Líder do PMDB, com o objetivo de indicar o nome do novo Relator
do Orçamento, que será definido no Senado Federal.

Inclusive, por estarmos com dificuldade de quorum, hoje, no Senado, em virtude dessa indefinição, gostaríamos
de contar com a contribuição e colaboração de todos para a suspensão desta reunião, que será reconvocada, em
entendimento com o Deputado Mendes Ribeiro Filho, para amanhã, às 14h30min, quando faremos não só a eleição de
S.Exa. para a Presidência da Comissão, como também a do Vice-Presidente, cuja indicação caberá ao Partido
Democratas, do Senado Federal.

Para fechar esse entendimento, inclusive, o Deputado Mendes Ribeiro Filho já se deslocou para o Senado
Federal no intuito de concluir esse entendimento. Antes, porém, solicitou-nos, em nome da Senadora Roseana Sarney,
Líder do Governo no Congresso, que cheguemos a um acordo com o objetivo de marcar uma reunião para amanhã, às
14h30min. A suspensão da reunião será para manter o quorum na Câmara, a fim de que possamos realizá-la amanhã.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Osvaldo Reis) - Em virtude da ausência do nosso Presidente, vou suspender a

sessão, convocando-a para amanhã, dia 2 de abril, às 14h30min.
Está suspensa a reunião.

(Suspensa a reunião)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Osvaldo Reis) - Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, assumo a
condução dos trabalhos, conforme estabelecido no § 2º do art. 10 do Regimento  Comum.

Declaro iniciada a reunião de instalação e eleição da Mesa Diretora da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização para o ano de 2008.

Havendo quorum para deliberação das representações nas duas Casas, declaro instalada a Comissão para o
ano de 2008.

Expediente.
Ontem foi lido o Ofício nº 270, de 26 de março, do Deputado Henrique Eduardo Alves, Líder do Bloco

Parlamentar PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB, indicando o Deputado Mendes Ribeiro Filho, PMDB/RS, para o
cargo de Presidente da Comissão.

Ofício nº 52, de 1º de abril, do Senador Epitácio Cafeteira, Líder do PTB, indicando o Senador Gim Argello,
PTB/DF, para o cargo de 3º Vice-Presidente da Comissão.
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Consulto o plenário sobre se podemos fazer a eleição por aclamação.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Osvaldo Reis) - Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Presidente, primeiro, quero cumprimentar V.Exa., por presidir esta

importante reunião, e todos os Parlamentares.
Como há somente 1 indicado, o Deputado Mendes Ribeiro Filho, para a Presidência da Comissão Mista de

Orçamento, e somente 1 candidato a 3ª Vice, concordo que seja feita por aclamação desde que se tenha o apoiamento de
todos.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Osvaldo Reis) - Com a palavra o Sr. Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto,

Líder do DEM.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO - Sr. Presidente, o Democratas fica muito feliz em

saber que a indicação do PMDB para Presidência desta Comissão é do Deputado Mendes Ribeiro Filho. Conheço bem o
Deputado, sua história nesta Casa, e acho que não poderia haver melhor quadro para dirigir os trabalhos desta Comissão.

Contudo, quero suscitar uma questão, e o faço inclusive incumbido dessa tarefa pelo Líder do meu partido no
Senado, Senador José Agripino, que ainda não pôde chegar às dependências da Casa, mas que está se deslocando para
o Congresso Nacional e também para esta Comissão.

Qual é o entendimento do Líder José Agripino? É de que a maior bancada da Câmara dos Deputados, tendo o
direito legítimo de indicar o Presidente desta Comissão, caberia à maior bancada do Senado fazê-lo. Segundo o princípio
da alternância, sendo a maior bancada do Senado exatamente a mesma maior da Câmara, portanto o PMDB, caberia à
segunda maior bancada do Senado fazer a indicação do Relator.

Então, há uma demanda do Democratas, especialmente vocalizada pela bancada do Senado Federal, no sentido
de compreender qual será o critério de escolha do Relator desta Comissão. Parece-nos que a escolha do Presidente é
inquestionável, é induvidosa, cabe à maior bancada da Câmara dos Deputados. Contudo, tenho em mão a Resolução nº
01, art. 16, § 1º, que nos respalda.

Então, venho aqui com essa incumbência do Líder José Agripino no sentido de fazer o questionamento — não
apenas ao Presidente, mas também aos demais membros, inclusive ao futuro Presidente — de como V.Exas. pretendem
proceder nessas indicações e nesses entendimentos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Osvaldo Reis) - Passo a palavra ao Sr. Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, primeiro, acho que, se não

há nenhuma objeção, precisamos oficializar, porque essas questões de ordem que o Deputado ACM Neto expõe, o
Presidente vai ter condições de respondê-las. Particularmente, depois, gostaria também de abordar essa questão. Tenho
aqui a Resolução nº 1, art. 16, que diz que compete ao Presidente a indicação, a nomeação do Relator, exatamente o que
se aborda aqui. O que não pode é o Presidente indicar um Relator do seu partido e da mesma Casa a que pertence. Isso
a resolução proíbe.

Prefiro fazer esse debate, que acho correto,  regimental, depois da eleição concluída e já empossado o novo
Presidente. Inclusive, queremos saudar e cumprimentar o Deputado Mendes Ribeiro Filho.

Só então poderemos concluir essa proposta. Se não há objeção ao Deputado Mendes Ribeiro nem ao Senador
Gim Argello, poderemos aclamá-los. Em seguida, iniciaremos o debate.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Osvaldo Reis) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado Eliseu Padilha, do PMDB
do Rio Grande do Sul.

O SR. DEPUTADO ELISEU PADILHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, somo-me à posição aqui
expressa.

Sou originário do Rio Grande do Sul, onde há um adágio popular que gostaria de trazer à reflexão: normalmente
a carreta vem atrás dos bois. Os bois vêm primeiro, depois, a carreta.

Neste momento, estamos elegendo o Presidente e o 3º Vice-Presidente. Não tiro, de nenhuma forma, a
legitimidade da perquirição feita pelo nobre Líder do DEM. S.Exa. tem todo o direito de perquirir. Outros colegas
integrantes da Comissão já manifestaram interesse em externar semelhante preocupação, mas quer me parecer que o
que estamos neste momento analisando é a eleição da Presidência e da 3º Vice-Presidência.
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Na medida em que não haja, com relação a essas duas indicações, nenhuma dúvida, poderíamos proceder à
eleição e, depois de empossado o Presidente, S.Exa. poderá responder o questionamento feito pelo Líder do DEM de
forma correta e justa. O Regimento poderá perfeitamente dirimir qualquer dúvida, já sob a presidência do companheiro
Mendes Ribeiro, a quem quero cumprimentar e me colocar à disposição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Osvaldo Reis) - Depois de ouvir a palavra do Deputado Eliseu Padilha, vamos
ouvir o Deputado Edmilson Valentim, do PCdoB do Rio de Janeiro.

O SR. DEPUTADO EDMILSON VALENTIM - Sr. Presidente, somente solicito a V.Exa., no rumo do que disseram
os colegas que me antecederam, que faça a consulta da forma como foi anunciada, já que há unanimidade na escolha do
Presidente, que muito bem e qualificadamente representa o grande Rio Grande do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Osvaldo Reis) - Passo a palavra ao Sr. Deputado Chico Lopes, do PCdoB do
Ceará.

O SR. DEPUTADO CHICO LOPES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, tenho a mesma linha de
raciocínio da maioria, que faz a opção pela escolha do Presidente e, depois, pela abertura do debate. Ainda não temos o
domínio de todos os artigos e estamos querendo nos aprofundar um pouco para termos uma consciência realmente
melhor sobre a procedência de quem será ou não o Relator. Diz-se que o Relator sempre é indicado pelo Presidente.
Nesse sentido, gostaria de somar-me ao posicionamento de escolhermos logo o Presidente e, depois, fazermos a
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Osvaldo Reis) - Não havendo mais nenhum Parlamentar inscrito, vamos colocar
a consulta em votação.

Em votação a proposta de eleição por aclamação na representação... (Pausa.)
Passo a palavra ao Sr. Deputado Henrique Eduardo Alves, Líder do PMDB.
O SR. DEPUTADO HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr. Presidente, na qualidade de Líder do PMDB, quero

formalmente, nesta hora, abdicar do direito de indicar, pelo partido, o Presidente da Comissão de Orçamento. Portanto, o
partido, formalmente, abdica-se do direito de indicar o Presidente da Comissão de Orçamento. É apenas essa a
comunicação que faço, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO MAURÍCIO RANDS - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Osvaldo Reis) - Com a palavra o Sr. Deputado Maurício Rands, Líder do PT na

Câmara dos Deputados.
O SR. DEPUTADO MAURÍCIO RANDS - Sr. Presidente, diante da renúncia do Líder do PMDB, o PT, a segunda

maior bancada, passa a fazer a indicação. O PT indica para a Presidência desta Comissão, o Deputado Mendes Ribeiro
Filho. Trata-se do segundo ofício que já está em poder de V.Exa.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Osvaldo Reis) - O Líder...
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO - Sr. Presidente, veja. Estamos diante de uma

discussão de dúvidas regimentais e técnicas. Parece inquestionável que a abdicação do Líder do PMDB teve como
objetivo a que o Líder do PT fizesse a indicação.

Há uma dúvida. Quero reforçar que o objetivo não é evitar a eleição do Deputado Mendes Ribeiro Filho, tanto que
quero dizer que vamos aceitar a eleição dele por aclamação. O que quero pleitear ao Presidente, que futuramente será
empossado, é que não faça designação do Relator de imediato porque aí, sim, acho que suscita um debate mais
aprofundado entre os partidos, inclusive ouvindo o Senado Federal, visto que o Relator será do Senado.

Tenho dúvidas. A informação da nossa assessoria técnica é no sentido de que o partido tem de indicar um titular.
Portanto, parece-me que poderia haver inclusive um questionamento se não há vinculação da indicação do Presidente a
um membro da própria bancada do partido.

O ideal é que toda essa manobra não leve a qualquer dúvida, a qualquer discussão ou a qualquer posterior
questionamento do ponto de vista regimental da validade, da eficácia e da correção desse ato.

Então, quero de antemão fazer um apelo ao futuro Presidente: que não haja a designação do Relator, a fim de
que se possa conversar com as bancadas, acertar com o Senado Federal, que o Senador José Agripino, Líder do
Democratas no Senado, possa ser ouvido, que os Líderes do PT e do PMDB se cubram, se cerquem de todos os
cuidados regimentais para não termos dúvidas posteriores.
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O SR. DEPUTADO HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Osvaldo Reis) - Pela ordem, Deputado Henrique Eduardo Alves.
O SR. DEPUTADO HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr. Presidente, tenho certeza, convicção, do ato que estou

praticando e que aqui manifestei. Em consideração ao Líder do Democratas, Deputado ACM Neto, concordo e faço apelo
no mesmo sentido para que o Presidente eleito nesta tarde possa aguardar o prazo regimental de até 5 dias para a
designação do Relator. Sem nenhuma objeção, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO MAURÍCIO RANDS - Sr. Presidente, o PT também está de acordo e faz o mesmo apelo ao
Presidente Deputado Mendes Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Osvaldo Reis) - Encerrada a discussão, quero apenas ler o ofício encaminhado
pelo Líder do PT da Câmara, Deputado Maurício Rands.

“Excelentíssimo Senhor
Senador Garibaldi Alves Filho
Presidente do Congresso Nacional

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para solicitar que

seja o Deputado Mendes Ribeiro Filho (PMDB/RS), indicado como presidente da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização”.

Não havendo mais nenhum Parlamentar que queira se pronunciar, coloco em votação.
Em votação a proposta de eleição por aclamação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada. (Palmas.)
Em votação a proposta de eleição por aclamação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Declaro eleito e empossado o Deputado Mendes Ribeiro Filho, do PMDB do Rio Grande do Sul, como Presidente

da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização para 2008.
Declaro eleito e empossado o Senador Gim Argello, do PTB do Distrito Federal, como 3º Vice-Presidente da

Comissão para 2008.
Quanto aos cargos de 1º e 2º Vice-Presidentes, solicito às Lideranças que façam as indicações o mais rápido

possível.
Conforme tem sido feito nos últimos anos, caberá os cargos aos respectivos partidos: 1º Vice-Presidente ao

Bloco da Minoria, DEM e PSDB do Senado Federal; e o 2º Vice-Presidente ao Bloco PSDB, DEM, PPS, na Câmara dos
Deputados.

Passo a direção dos trabalhos ao Presidente eleito, o Deputado Mendes Ribeiro Filho. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Em primeiro lugar, quero dizer da minha satisfação e

responsabilidade em assumir esta Comissão, agradecendo ao meu Líder, aos Líderes do Bloco e aos membros da minha
bancada a confiança em mim depositada. Queria lembrar as palavras que recebi de algumas Lideranças que me deixaram
profundamente gratificado, como as do meu querido Antonio Carlos Magalhães Neto, do meu querido amigo Senador
Heráclito Fortes e do Deputado José Carlos Aleluia. Enfim, no período em que eu estiver comandando esta Comissão,
quero lembrar das palavras de cada colega de incentivo, de confiança e de certeza de um trabalho em direção àquilo que
a sociedade espera. Nós temos um trabalho muito grande pela frente.

Eu gostaria que as pessoas pudessem perceber os avanços que esta Casa já fez com a Comissão de
Orçamento. São tantos que, se as pessoas pararem para ler a resolução aprovada e a lei que hoje comanda os
trabalhos desta Comissão, já será possível perceber o caminho claro desta Casa rumo à transparência, à
participação popular, à clareza da aplicação dos recursos públicos com a direção tomada, logicamente, em busca
do orçamento impositivo.
A criação dos comitês, a Relatoria criada concomitantemente com a Presidência, isso tudo permite o

acompanhamento pari passu de todas as ações que envolvem o dinheiro público. Nós aqui estamos tratando de dinheiro
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público. Sei que cada figura aqui nesta Casa tem a responsabilidade bendita do voto. Sabemos o que significa o voto.
Sabemos o que é acordar na manhã depois da eleição com a responsabilidade dos votos recebidos. Quando no dia
seguinte à eleição eu soube que 115 mil gaúchos haviam votado em mim, compreendi a grandeza da minha
responsabilidade. E essa responsabilidade cada um de nós tem e cada vez será maior para que possamos aumentar o
debate público.

Meu caro Deputado Vignatti, fazemos audiências públicas como aquela bela feita em Florianópolis, sob o
comando de V.Exa. Vamos permitir que as Comissões participem de forma mais ativa e que a legislação participativa se
imponha. Vamos chamar o Deputado Adão Pretto, vamos fazer com que existam realmente emendas populares nesta
Comissão. Para tanto, preciso do apoio dos meus pares, para que cada vez mais possamos fazer com que a imprensa,
nossa aliada nesse processo, mostre os avanços que estão sendo buscados e obtidos. Sem dúvida, não quero fazer nada
de novo, a não ser continuar o trabalho que foi feito na gestão passada. Não quero perder tempo, quero seguir a linha
adotada pelo ex-Presidente, pelos ex-Relatores, pelos ex-membros e poder dizer todos os dias a V.Exas.: vamos começar
a trabalhar por um Brasil que é aquele que realmente está sob a nossa responsabilidade.

Claro que tenho algumas missões pessoais e quero dividi-las com os V.Exas., Deputados e Senadores. Temos
de pensar em trazer para esta Comissão as medidas provisórias. Cada vez são mais medidas provisórias de crédito, e
nós não podemos permitir — e vou falar a respeito disso com o Presidente da Casa — que esta Comissão se mantenha
afastada das medidas provisórias. Quero criar uma Comissão nesta Casa que tenha o cuidado de apresentar claramente
sua opinião sobre a medida provisória, o recurso apresentado e a repercussão disso para a sociedade.

Então, resta-me mais uma vez agradecer a todos os presentes, aos gaúchos que para esta Casa se deslocaram,
ao Presidente da Assembléia, ao representante da Governadora Yeda Crusius, ao Secretário de Planejamento e ao
Secretário de Brasília.

Antes de passar para a pauta da reunião, concedo a palavra ao Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, em nome da Senadora Roseana Sarney, Líder do

Governo no Congresso Nacional, quero saudar e cumprimentar V.Exa. e o Senador Gim Argello, que acabou de ser eleito
para a 3ª Vice-Presidência. Portanto, vamos ter um contato nesta Comissão. Na condição de Vice-Líder do Governo e em
nome da Senadora, gostaria de cumprimentá-los oficialmente e, ao mesmo tempo, colocar-me à disposição de V.Exas.
para colaborar.

Aproveito a oportunidade para dizer que aqui na Comissão tanto o DEM quanto o PSDB foram fundamentais
inclusive para nos ajudar a votar o Orçamento, o que acabamos fazendo este ano. Esses partidos tiveram um papel
importante  para nos ajudar nesse diálogo. Registro que o Governo não tem nenhum interesse em fazer mudança fora do
que está na Resolução. Portanto, o fato de V.Exa. não nomear um Relator hoje tem amparo regimental no art. 17 da
Resolução, que estabelece que a Presidência da Comissão tem até 5 dias para fazer a indicação.

 Não vamos, em hipótese alguma, sair do que foi determinado pela Resolução. Queremos cumpri-la e vamos
fazer isso. Ao mesmo tempo, quero dizer que manteremos o diálogo que sempre tivemos com o DEM e com o PSDB para
votação no Congresso Nacional. Estamos tomando esse cuidado. Semana que vem já teremos votações de vetos e
queremos cumprir os entendimentos que começamos a manter.

Mais uma vez, reafirmo, em nome do Governo e da Senadora Roseana Sarney, nossa disposição para o diálogo
e, acima de tudo, que vamos continuar nos pautando pelo cumprimento da Resolução. Muitos disseram no ano passado
que queríamos mexer, alterar, fazer mudanças. Não há nenhuma intenção e nenhum objetivo nesse sentido. Queremos
cumprir a Resolução, e eu tenho certeza de que V.Exa. vai fazer isso.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Agradeço ao Deputado e convido Senador Gim Argello

para fazer parte da Mesa dos trabalhos, o que muito me orgulha. (Pausa.) O 3º Vice-Presidente eleito por esta Comissão
passa a fazer parte dos trabalhos. (Palmas.)

Como bem lembrou o Deputado Gilmar Machado, há prazo regimental para esta presidência designar os
relatores. Então, oportunamente trataremos da matéria. Gostaria de dizer que os prazos dos comitês acontecem. Quero
conversar com cada bancada porque tenho interesse em criar Comissões que vão acelerar processos desta Comissão e,
evidentemente, precisamos fazer isso em conjunto. Acreditem numa coisa: está assumindo um democrata convicto de que
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esta é a melhor maneira de se governar e se administrar qualquer coisa. Costumo dizer que uma coisa é se dizer
democrata sem a caneta na mão e outra é com a caneta.

Agradeço a presença a todos e convoco a próxima reunião para quarta-feira às 14h30min, dia 9 de abril, neste
plenário. Solicito  também a indicação, por parte dos Líderes partidários, dos Parlamentares que integrarão o colegiado de
representantes das lideranças partidárias com assento na Comissão. Esse é um assunto importante para cada Deputado,
porque é importante que cada um trabalhe na área que mais se identificar. E a ação de cada um perante o Líder vai
facilitar até o nosso entrosamento, porque os relatores farão parte de determinadas Comissões e isso integrará mais o
trabalho da Comissão. As reuniões ordinárias serão realizadas às quartas-feiras às 14h30min neste plenário.

Consulto nossa Secretária se oportunamente poderemos ter 2 reuniões diárias, uma extraordinária e outra
ordinária, para que possamos acelerar os procedimentos. Há assuntos que precisamos pautar, tratar e discutir.
Poderíamos ter uma pauta de sessão ordinária e outra de sessão extraordinária para acelerarmos os prazos, até porque
seremos muito cobrados no que diz respeito aos prazos este ano, até pelo período eleitoral que vivenciaremos.

O SR. DEPUTADO VIGNATTI - Sr. Presidente, antes de V.Exa. encerrar, quero cumprimentá-lo pela eleição.
Com certeza absoluta, com V.Exa. viveremos uma nova era. Apesar de a Resolução ter começado a vigorar no ano
passado, V.Exa. conviverá com uma nova equipe de Deputados e Senadores. É a primeira vez que há renovação total na
Comissão de um ano para outro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Eu nunca passei pela frente.
O SR. DEPUTADO VIGNATTI - Essa equipe é totalmente nova. Posso dizer isso porque convivi aqui no ano

passado. Hoje, estou aqui para cumprimentá-lo. O seu desejo de presidir esta Comissão foi forte, porque tem vontade de
fazer um bom trabalho. E na prática desta Comissão sempre houve acordo, na maioria das vezes. Num mesmo dia,
fazíamos a sessão antes e após a Ordem do Dia, prorrogando a mesma lista, a mesma sessão. Quanto a esse
procedimento, a Myrna, que é muito mais experiente do que todos nós, saberá lhe orientar bem. Mas quero dizer que,
sem dúvida nenhuma...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Eu pediria, por favor, silêncio para que o Deputado
pudesse concluir sua manifestação.

O SR. DEPUTADO VIGNATTI - V.Exa. vai contar integralmente com o apoio da nossa bancada nesse processo
de construção e de articulação política necessária para que a Comissão possa andar o mais rapidamente possível e
possamos ter o menor número possível de medidas provisórias para créditos. Esperamos que os créditos sejam
aprovados aqui na Comissão em tempo, sem precisar editar medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Agradeço,.
Tem a palavra o Deputado Osvaldo Reis, que abrilhantou os trabalhos com sua Presidência.
O SR. DEPUTADO OSVALDO REIS - Deputado Mendes Ribeiro Filho, Presidente da Comissão de Orçamento,

nosso 3º Vice-Presidente, Senador Gim Argello, quero apenas dizer que a escolha foi a melhor possível. Sabemos da
responsabilidade que V.Exas. têm para dirigir o Orçamento em sua magnitude. Sabemos também da competência de
V.Exas.

Sr. Presidente, depois de enaltecê-lo e dizer da competência tanto de V.Exa. quanto do 3º Vice-Presidente, quero
apenas questionar a convocação para quarta-feira, já que temos regimentalmente 5 dias de prazo para a escolha do
Relator Geral da Comissão e esse prazo finda na terça-feira. Quero saber se não irá complicar essa convocação após o
5º dia, quando termina o prazo regimental.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Quero saudar os Prefeitos e Vereadores aqui presentes.
Agora vou citar aquele grande filósofo para responder a pergunta do meu querido Deputado: uma coisa é uma

coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o prazo para a escolha dos relatores, que é uma designação deste
Presidente, ouvidas as Lideranças da Casa; outra coisa é a reunião ordinária que marcaremos, como está determinado,
para o dia 9 de abril, quarta-feira, às 14h30min, isso num ato extremamente ditatorial da Secretaria da Comissão. Eu aqui
apenas, neste momento, só cumpro ordens de ler um papel. Perfeito?

Também estou recebendo um ofício do Deputado Jovair Arantes, Líder do PTB, em que S.Exa. solicita que a
questão levantada pelo Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto seja encaminhada à Comissão de Justiça da Casa. É
um assunto, como já responderam os Líderes do PMDB, do PT e do próprio PFL, que as Lideranças tratarão
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oportunamente. Esta Presidência não vê por que negar a solicitação do Deputado e define pelo encaminhamento da
mesma à Comissão de Constituição e Justiça, até porque não cabe a este Plenário decidir.

Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença a todos e dou por encerrada a presente reunião.
Muito obrigado a todos pela presença.


