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O [p1]SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Há número regimental para a abertura dos trabalhos.
Declaro iniciada a reunião de instalação e eleição da Mesa Diretora da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, para o ano de 2009.

Falta ainda número para deliberar. Pode a Presidência abrir a sessão, mas não pode colocar matéria sob
deliberação. Costumeiramente, quando isso acontecia, passada meia hora da hora estipulada para o início dos trabalhos,
era normal nesta Comissão, quando sob a direção deste Deputado, suspendermos os trabalhos e convocarmos nova
reunião. Convocarmos outra para o dia de amanhã, às 14h30min, para continuidade desta reunião. Mas, evidentemente,
ouço os demais membros desta Casa.

Deputado Claudio Cajado, é uma honra tê-lo no plenário. Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, a honra é minha de poder, neste dia de instalação da

Mesa da Comissão, tê-lo como Presidente, ainda que seja apenas nesta reunião, ou, eventualmente, numa outra se não
houver quorum. Devo dizer que V.Exa. teve atuação à altura da representação que exerce, do Estado do Rio Grande do
Sul, e conduziu a Comissão de Orçamento com brilhantismo e eficiência, o que, efetivamente, ajudou a pontuar
importantes projetos, para o benefício do País.

V.Exa. tem, da minha pessoa, a mais alta elevação dos seus conceitos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Obrigado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Espero que o Presidente que venhamos a eleger possa conduzir esta

Comissão com a eficiência que V.Exa. demonstrou, seguindo os passos do Senador Gilberto Mestrinho e de tantos outros
que por aqui passaram.

Porém, quero aqui colocar 2 questões. Primeiro, aquela a que V.Exa. se referiu. Já são 15h6min, e é uma regra
regimental que, decorridos 30 minutos do início da sessão, se não tivermos quorum para deliberar, a reunião será
suspensa. Esse tem sido o mecanismo usual na Comissão. Não vou aqui fazer interpretação rigorosa, mas transfiro para
os membros da Comissão essa posição. Não vou aqui criar nenhum tipo de empecilho se não houver eco para essa
manifestação, até porque aprendi, desde a primeira vez que exerci o mandato de membro da Comissão de Orçamento,
que, nesta Comissão em especial, nada é feito sem que haja o consenso de todos. Aquele que se manifesta
individualmente numa posição intransigente fica só.

Por isso, pontuo que V.Exa. deve ouvir os representantes. Ou solicitar à Secretaria que convoque os membros,
para que, de forma célere, possam assinar a lista de presença e tenhamos número necessário para, com o quorum
exigido pela Resolução nº 01, procedermos à eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.

A segunda questão é um esclarecimento. Sabemos que o critério da proporcionalidade tem sido usual no
mecanismo dos trabalhos da Comissão Mista de Orçamento e das demais Comissões Permanentes da Casa. E foi
indicado o Senador Almeida Lima, e aqui manifesto a minha alegria em tê-lo como membro efetivo desta [p2]Comissão —
inclusive, S.Exa. me ligou 2 vezes para pedir o voto, o que demonstra capacidade política acentuada.

Quero pontuar, em forma de esclarecimento — talvez o próprio Senador possa fazê-lo ou algum dos Líderes com
assento nesta Comissão —, o que preceitua o art. 7º, § 1º, haja vista que o Senador foi designado para exercer, como
membro da Comissão de Orçamento, a titularidade ou a suplência nesta Comissão, no ano anterior. 

Não faço aqui uma questão de ordem, mas uma questão de esclarecimento, para que possamos ter claro se há
ou não empecilho para o exercício, como membro da Comissão, do Senador Almeida Lima. Não faço em forma de
questão de ordem, para que não precisemos ter a resposta oficial, que talvez enseje estudo jurídico mais complexo. Faço
como esclarecimento, porque, a partir dos esclarecimentos, acho que fica evidenciada a necessidade ou não de
aprofundarmos essa discussão. Pontuo desde logo, até porque não temos ainda o quorum exigido, como preliminar, no
sentido de os trabalhos transcorrerem de forma tranquila.

Na primeira questão, V.Exa. já se antecipou sobre a deliberação da Comissão, se deve ou não suspender.
Manifesto minha preocupação e acho que os membros, principalmente os Líderes que ainda não foram designados, mas
que exercerão a Liderança pelos demais partidos, podem manifestar-se neste momento.

E a questão do esclarecimento, que fica desde logo solicitado à Mesa Diretora, através de V.Exa., Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Agradeço.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, para contraditar e para dar o esclarecimento.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - A Presidência tem de seguir a inscrição. O Deputado
Gilmar Machado está inscrito. Depois é o Deputado Darcísio Perondi, e, em seguida, é V.Exa.

Tem a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, na condição de Vice-Líder do Governo, quero primeiro saudar a todos, já que

não serei membro efetivo desta Comissão neste ano.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Deputado Gilmar, um momento.
Senhoras e senhores, a Comissão está sendo instalada, e se está esclarecendo neste momento como ela

funcionará e de que forma será eleito o Presidente. Se algumas pessoas não têm interesse em saber disso, peço que
deixem a sala. Nós precisamos de silêncio para que os trabalhos sejam perfeitamente entendidos por todos os
Deputados. Agradeço a bondade a cada um.

Deputado Gilmar.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Como eu estava dizendo, estamos aqui hoje na condição de Vice-Líder do Governo, e não como membro efetivo

da Comissão, porque, como fui membro no ano passado, não o serei neste ano.
Estamos aqui para fazer exatamente os esclarecimentos — e acho que corretamente apresentado pelo Deputado

Claudio Cajado, que colocou bem. E o que diz a resolução é que se a Mesa do Congresso fizer a indicação de
Parlamentar, nomeá-lo para a função e, ao ser indicado, ele não tomar posse até o dia da instalação oficial — como é o
caso de hoje ou de qualquer membro —, existe essa norma, essa resolução. E o entendimento da Mesa é que, se formos
indicados pelos Líderes, nosso nome vier para a Comissão e, antes da instalação...

É o caso do Senador Almeida Lima, cuja substituição veio para cá antes da instalação oficial da Comissão.
S.Exa., portanto, tem condições de, no ano seguinte, participar normalmente da Comissão. É esse o esclarecimento, e é
exatamente o caso do Senador Almeida. Foi feita sua indicação pelo Líder, depois a Mesa mandou para cá, efetivando-o
na Comissão. Só que, antes da instalação oficial da Comissão, houve a sua substituição. Portanto, S.Exa. não participou
do processo. Não participando do processo, não fere a resolução. Portanto, tem todas as condições de participar neste
ano normalmente e, podendo participar normalmente, tem todas as condições de exercer a Presidência da Comissão.
Esse era o esclarecimento.

Não sei se consegui esclarecer bem o Deputado Claudio Cajado, mas tenho certeza de que S.Exa. vai ter esse
mesmo entendimento, porque não vale apenas para o Senador Almeida, mas para qualquer Parlamentar. Portanto, não
estamos aqui abrindo, nem criando nenhuma regra diferenciada.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - V.Exa. pode esclarecer o seu pensamento, não o meu.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Deputado Gilmar, por favor.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Estou dizendo que não [p3]há nenhuma mudança da resolução ou

alteração da mesma. Só isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Deputado Gilmar, a resolução é dirigida ao Presidente

do Senado, e não a esta Casa. Quem tem o dom de fazer a designação é o Presidente do Senado, e a S.Exa. cabe a
interpretação dessa resolução. Não cabe a esta Presidência tratar de alguma coisa que não lhe compete, perfeito?
Recebo a designação na qualidade de Presidente momentâneo, como tenho de fazê-lo.

Deputado João Leão, V.Exa. tem a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero dizer que V.Exa. vai deixar saudades.

Realmente, V.Exa. presidiu esta Comissão como poucos Presidentes que já tivemos. Eu não fui membro da Comissão
passada, mas tive o prazer e a honra, na Liderança do Governo, de acompanhar diversas reuniões desta Comissão, de
acompanhar a LDO, acompanhar o Orçamento da União, acompanhar diversas matérias discutidas. E V.Exa. foi um
grande Presidente! Cumpriu todos os prazos regimentais desta Comissão, que, realmente, no exercício passado,
trabalhou tão bem que desejo a todos os companheiros que estão aqui e a nosso futuro Presidente que tenhamos o poder
de imitar o trabalho de V.Exa. e dos companheiros passados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Esta Comissão está de parabéns pelo exercício de 2008!
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O caso específico do Senador Almeida Lima é singular. Não existe absolutamente nenhuma dúvida sobre aquilo
que ocorreu. S.Exa. foi indicado para esta Comissão pelo Sr. Líder Valdir Raupp no dia 3 de fevereiro de 2008. E foi
recebido nesta Comissão no dia 11 de março de 2008.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Na Presidência do Senado, do Congresso.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Não, na Comissão. Recebido na Presidência do Senado no dia 11 de março

de 2008. No dia 2 de abril de 2008, recebido no mesmo dia 2, o Senador e Líder Valdir Raupp destitui o Senador como
membro da Comissão. Ora, se a Comissão ainda não havia sido instalada, e o Senador Almeida Lima havia sido
destituído como membro da Comissão, S.Exa. não participou, nem fez parte da Comissão. Então, digo que não há
absolutamente nenhum problema em o Senador Almeida Lima participar e ser Presidente da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Deputado João Leão, agradeço a V.Exa. a bondade das
palavras dirigidas à minha pessoa e aos membros de toda a Comissão, que trabalharam no ano passado — a Senadora
Serys Slhessarenko, o Senador Delcídio Amaral, os Vice-Presidentes, o Relator de Receita.

Insisto: este assunto não cabe à Comissão decidir. Tudo o que dissermos aqui pode virar contra o indicado.
Então, ou aceitamos a indicação ou não aceitamos a indicação. Acho que o Deputado Claudio Cajado já recebeu, por
parte dos Parlamentares, os esclarecimentos que solicitou. Se tivermos mais dúvidas, é uma ação do Presidente do
Congresso.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, só uma questão complementar. Não houve nenhuma
assinatura do Senador Almeida nas reuniões do ano anterior.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Não.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Na única reunião da Comissão, o Senador já tinha sido

substituído.
Tem a palavra o Senador Jayme Campos.
O SR. SENADOR JAYME CAMPOS - Sr. Presidente, acho que, regimentalmente, estamos preparados para

votar, para escolher o Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Preciso receber a indicação do nome. Somente isso.

Recebida [p4] a indicação do nome, submeto à votação do Plenário, que inclusive pode ser por aclamação.
O SR. SENADOR JAYME CAMPOS - Imagino que o nome do Senador Almeida Lima já foi indicado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Não, precisa ser indicado.
O SR. SENADOR JAYME CAMPOS -  A indicação é a do Senador Almeida Lima, Sr. Presidente. Sr.

Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Senador  Dornelles.
(O Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Eu encareço, por favor, ajudem esta Presidência.

V.Exas. sabem como este Presidente é limitado. Eu fico perturbado, prejudicado no trabalho. Por favor!
Senador, Dornelles, por favor.
O SR. SENADOR FRANCISCO DORNELLES - Sr. Presidente, Deputado Mendes Ribeiro, quero cumprimentar

V.Exa. inicialmente pela maneira soberana, competente, séria, como V.Exa. conduziu a Comissão de Orçamento no
último ano. Tenho acompanhado desde que aqui cheguei, em 1986, os trabalhos da Comissão de Orçamento e, com o
maior respeito que tenho por todos aqueles que já a presidiram, quero dizer que a sua gestão foi uma das mais
competentes a que já assisti  nesta Casa.

Então cumprimento V.Exa. e digo que a Comissão Mista de Orçamento se sente honrada de ter V.Exa. como
Presidente em 2008.

Quero também, na condição de Vice-Líder do Bloco PMDB/PP, apresentar o nome do Senador Almeida Lima
para ocupar a Presidência da Comissão Mista de Orçamento, cargo este que V.Exa. ocupou com grande brilho e com a
maior competência.

 Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Recebo a indicação, pelo Senador Francisco Dornelles,
do nome do Senador Almeida Lima para a Presidência da Comissão  Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.

Havendo quorum na Casa, dou por instalada a Comissão e submeto  apreciação do plenário...
O SR. DEPUTADO JILMAR TATTO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Deputado Jilmar Tatto, por favor.
O SR. DEPUTADO JILMAR TATTO - Sr. Presidente, antes de iniciar o processo de votação, quero dizer que tive

a honra de ser designado pela bancada do PT, pelo meu Líder, Cândido Vaccarezza, Coordenador da bancada na
Comissão de Orçamento. Ao mesmo tempo em que parabenizo V.Exa. pela condução dos trabalhos nesse período, que
foi motivo de elogio dos nobres pares, a bancada do PT também indica o Senador Almeida Lima para a Presidência desta
Comissão, e, por um acordo dos Líderes, o que já é praxe nesta Casa, que a Relatoria seja do Deputado Magela, do PT
do Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Deputado Jilmar...
O SR. DEPUTADO JILMAR TATTO - Eu sei que a prerrogativa é do Presidente, mas gostaria de deixar

consignada esta posição.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Deputado Jilmar,  só um minutinho.
À Comissão não cabe fazer isto neste momento. Esse é um ato do Presidente, um ato do futuro Presidente, a

designação dos Relatores, ouvidas as bancadas. É preciso dizer também que a indicação das Lideranças partidárias deve
ser feita por escrito, pelo Líder, ao futuro Presidente.

Então eu gostaria de ouvir do Plenário sobre a possibilidade de fazermos a eleição por aclamação. Essa é uma
prática desta Comissão.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO -  Pelo PR, "sim", Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Pois não, Deputado Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, em nome do partido do qual sou Vice-Líder e, após

consultar os membros das bancadas representados nesta Comissão, apoiamos a indicação do Senador Almeida Lima
para esta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Perfeito.
O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Sr. Presidente, o PTB também concorda com o processo que V.Exa.

propõe.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Agradeço a V.Exa. O PR também no Senado concorda.
O SR. DEPUTADO JERÔNIMO REIS - Com a permissão de Cajado, aqui, o Democratas também vota “sim.”
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Vamos ao voto.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO - Sr. Presidente, pela ordem. O PPS...
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Nós, do PSDB, concordamos em fazer a votação por aclamação.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO -  Sr. Presidente, pelo PPS.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Pois não, Deputado Humberto Souto.
Eu me atrapalho com V.Exa., não sei se o chamo de Senador, de Deputado, de Ministro.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO - Pode chamar de Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - (Risos.)
O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO - Gostaria de saber o seguinte. Tenho a impressão de que esse é um

problema irrelevante, já está solucionado, mas apenas para tomar conhecimento. O [P5]candidato a Presidente, nosso
Senador, frequentou alguma sessão da Comissão de Orçamento ano passado?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Não, não frequentou.  Esse é um critério...
O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO  - Não frequentou?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - É um critério que foi examinado pelo Presidente do

Congresso...,
O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO - Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) -...Senador José Sarney, que recebeu a indicação.
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O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO  - O PPS está de acordo em que se faça a votação por aclamação, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Perfeito.
Preciso consultar o Plenário.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Deputados que concordam em que esta eleição seja por aclamação permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado. (Palmas.)
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado. (Palmas.)
Coloco em votação a indicação, por aclamação, do Senador Almeida Lima para Presidente desta Comissão.

(Pausa.)
Declaro eleito e empossado no cargo de Presidente desta Comissão, para o período de 2009, o Senador Almeida

Lima.
Quanto aos cargos de 1º, 2º e 3º Vice-Presidentes, solicito às Lideranças que façam as indicações o mais rápido

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

Presidente, Bloco PSDB/DEM/PPS, na Câmara dos Deputados; 2º Vice-Presidente, Bloco da Minoria DEM/PSDB, no
Senado Federal; e 3º Vice-Presidente, Bloco PSB/PDT/ PCdoB/PMN, na Câmara dos Deputados.

Peço ao nobre Senador Almeida Lima que assuma o microfone.
Senador, foi uma honra para mim presidir esta Comissão acompanhado dos Srs. Deputados que dela fizeram

parte no ano passado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Srs. Congressistas, queridos Deputados e Senadores, minhas

primeiras palavras são de agradecimento, não um agradecimento formal,  mas de coração, com sentimentos, por se tratar,
de fato, de uma das mais importantes outorgas que recebo, salvo a do meu povo de Sergipe quando me elegeu Senador
da República. Minha gratidão a todos pela confiança e pelo apoio unânime.

Na Presidência desta Comissão partilharei todas as responsabilidades, todas as tarefas, sobretudo neste
momento em que o País sofre reflexos de uma crise econômica que não foi gestada por nós. Durante todo este ano
teremos o papel importante não apenas de confeccionar a peça orçamentária anual para o próximo ano, mas também, em
todas as deliberações, de propugnar, de defender decisões que contribuam decisivamente para que o Brasil enfrente as
dificuldades que se apresentam.

Portanto, juntamente com todos os Srs. Congressistas — Deputados e Deputadas[P6],  Senadores e Senadoras
— teremos essa grande responsabilidade. Mas, com toda a certeza, com a inteligência e a sabedoria de V.Exas., com o
indispensável assessoramento técnico de cada uma das Casas, que socorrem, que acodem esta Comissão, iremos nos
desincumbir desta missão para a grandeza da Nação brasileira.

Agradeço, portanto, a todos os senhores pelo apoio e tenho certeza de que esta será uma Presidência coletiva.
Por fim, quero agradecer ao nobre Deputado Mendes Ribeiro Filho, que aqui esteve na Presidência até poucos

instantes, não apenas pela condução dos trabalhos nesta sessão, mas pela condução dos trabalhos desta Comissão
durante todo o seu mandato, na certeza de que aqui estaremos para dar continuidade a esse trabalho, com o apoio e a
dedicação de todos os senhores.

Muito obrigado, portanto.
Devemos, neste instante, por orientação da nossa assessoria, dar continuidade ao processo de eleição.
Como ainda não houve a indicação do 1º Vice-Presidente, que cabe ao Bloco PSDB/DEM/PPS, pela Câmara dos

Deputados, do 2º Vice-Presidente, que cabe ao Bloco da Minoria, DEM/PSDB, pelo Senado Federal,...
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Quero fazer a indicação do Senador Jayme Campos como 2º Vice-

Presidente, do Democratas, com o apoio dos Senadores Cícero Lucena, Jayme Campos e meu, por unanimidade.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Consulto, fazendo uso da mesma praxe do Presidente anterior,
sobre se podemos fazer a deliberação por aclamação do nome do querido e nobre Senador para a 2ª Vice-Presidência.

Faço, portanto, a consulta às Lideranças e ao Plenário.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, gostaria apenas que V.Exa. pudesse dizer quais os

espaços que caberão a quais partidos antes de definirmos.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Como, aliás, já foi esclarecido pelo Presidente anterior, a

composição da Mesa se dá com a eleição do Presidente,  1º, 2º e 3º Vice-Presidentes. Como se trata de ano ímpar, uma
vez que cabe ao Senado Federal, na primeira Sessão Legislativa anual, no início da Legislatura, a indicação do
Presidente e do 2º Vice-Presidente e, de forma alternada nos anos seguintes, neste, por exemplo, a Presidência e a 2ª
Presidência cabem, por indicação, ao Senado Federal; a 1ª e a 3ª Vice-Presidência, à Câmara dos Deputados.

Obedecido esse parâmetro e levando-se em consideração também a prática do Congresso Nacional, para ocupar
a 1ª Vice-Presidência temos a indicação da Câmara, pelos partidos PSDB, Democratas e PPS; a 2ª Vice-Presidência,
pelo Senado, e que foi feito há poucos instantes, no entendimento entre os Democratas e o PSDB. E a 3º Vice-
Presidência cabe ao Bloco PSB/PDT/PCdoB/PMN, na Câmara dos Deputados.

Prestado, portanto, o esclarecimento que V.Exa. solicitou.
O SR. DEPUTADO MÁRCIO FRANÇA - Presidente, a indicação do Bloco PSB/PDT/PCdoB/PMN está nas mãos

de V.Exa., no ofício entregue.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Acaba de chegar e faz a indicação do Deputado João Dado,

PDT, de São Paulo, como 3º Vice-Presidente desta Comissão.
O SR. DEPUTADO MÁRCIO FRANÇA - É isso.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Falta apenas a indicação do 1º Vice-Presidente, que é indicação

da Câmara dos Deputados pelos partidos PSDB, Democratas e PPS.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, em nome da Liderança do PSDB, estamos indicando

o Deputado Edson Aparecido para 1º Vice-Presidente da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Pelo PSDB.
O Democratas e o PPS aquiescem? (Pausa.)
Como decorrência da indicação, acredito que os demais partidos também concordam com a indicação. (Pausa.)
Então, a indicação é do bloco?
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - A indicação é do Bloco PSDB/PPS/Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Consulto o Plenário...
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Estou dizendo, Sr. Presidente...
A liderança do PSDB nos informa que a vaga é do PSDB, porque somos majoritários nesse bloco. Portanto, nós

estamos indicando dentro dessa premissa.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, eu pediria um tempo, como parte representante do

Democratas, para poder me informar a respeito dessa situação. Há uma situação que envolve a Liderança da Minoria e
me parece estão sendo discutidas algumas questões. Pediria a V.Exa. que, no caso da 1ª Vice-Presidência, pudesse
proceder à votação do 2º Vice-Presidente enquanto obtemos as informações de que necessitamos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Nobre Deputado Claudio Cajado, V.Exa. e a bancada respectiva
têm o tempo necessário.

Consulto o Plenário se podemos utilizar o procedimento de aclamação para a eleição do 2º e do 3º Vice-
Presidentes.

Se alguém discorda desse procedimento, que se manifeste.
(Pausa.)
Aprovado, então, por aclamação, submeto à deliberação os nomes: para 2º Vice-Presidente, o nobre Senador

Jayme Campos, indicação do Democratas e PSDB; para 3º Vice-Presidente, o Deputado João Dado, indicação do Bloco
PSB/PDT/PCdoB/PMN. Essa indicação se encontra na mesa, feita pelo Deputado Márcio França.

Os Srs. Deputados que concordam com essa indicação, mantenham-se como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a indicação. (Palmas.)
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Os Srs. Senadores que concordam com essa indicação para a 2ª e a 3ª Vice-Presidências, mantenham-se como
se encontram. (Pausa.)

Aprovada por unanimidade. (Palmas.)
Até que as bancadas do PSDB, Democratas e PPS possam chegar a um entendimento de indicação, conforme

disposto no art. 17 e no § 1º do art. 19, da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, o dia 29 de março...
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, peço a palavra pelo PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Deputado Narcio Rodrigues.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Queria só lembrar, até para efeito do aspecto da proporcionalidade,

que o critério de indicação pelo PSDB foi [p7]na lógica, inclusive, de que o bloco do Senado indicou um Senador do
Democratas para a 2ª Vice-Presidência.

O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Sr. Presidente, o Senado não tem nada a ver com o problema da Câmara,
porque houve entendimento. Aqui foi unanimidade.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Eu não estou dizendo que o Senado tenha alguma coisa a ver.
Estou falando de critérios e, dentro desse critério, já que a bancada maior do Senado é a do Democratas, e indicou
naturalmente um candidato que o PSDB chancela. Da mesma forma, o PSDB espera poder contar com o Democratas na
Câmara dos Deputados. Já que nós temos a maior bancada, indicamos o nome do Deputado Edson Aparecido.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Feitas as considerações de V.Exa., continuarei a leitura que
fazia.

Peço a atenção dos senhores.
Conforme disposto no art. 17 e no § 1º do art. 19, da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, o dia 29

de março é o prazo final para indicação das seguintes relatorias: Relator Geral, Relator da Receita e os relatores setoriais
do Projeto de Lei Orçamentária para 2010; relator do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e o relator das Contas
Prestadas pelos chefes do Poder Executivo, além das suas próprias, as dos Presidentes dos órgãos dos poderes
Legislativo e Judiciário e do chefe do Ministério Público. Para fazerem as indicações, as lideranças partidárias deverão
observar o disposto no art. 16 da resolução citada.

É o primeiro esclarecimento que faço ao Plenário desta Comissão..
O segundo é que o dia 29 de março também é o prazo final para indicação dos membros e coordenadores dos

seguintes comitês, conforme estabelece o art. 18 da mesma resolução: Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da
Execução Orçamentária — o Comitê de Avaliação da Receita é coordenado pelo próprio Relator da Receita —, Comitê de
Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves e Comitê de Exame da
Admissibilidade de Emendas.

Tendo em vista que o dia 29 de março é domingo, informo que as indicações poderão ser feitas até o dia 30 de
março, segunda-feira próxima.

Terceiro: vai também a solicitação para indicação por parte dos líderes partidários dos Parlamentares que
integrarão o colegiado de representantes das lideranças partidárias com assento nesta Comissão.

Quarto: as reuniões ordinárias serão as realizadas às quartas-feiras, às 14h30, neste plenário.
A indicação para as reuniões ordinárias neste plenário poderá sofrer modificação, caso o colegiado de líderes

desta Comissão entenda por bem estabelecer alguma alteração.
Informo que será designado oportunamente relator do Ajuste do Regulamento Interno da Comissão à Resolução

nº 1.
Já podemos prosseguir ou os Srs. Parlamentares desejam ainda algum tempo para... (Pausa.)
[MSOffice8]Tem a palavra V.Exa.
O SR. DEPUTADO DARCISIO PERONDI - O Regimento permite que se possa apontar a 2ª Vice na semana que

vem, e isso deixaria o Bloco à vontade para se entender nesses 7 dias. Não há necessidade, porque é melhor...
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Apenas retificando: a 1ª Vice, pois a 2ª e a 3ª Vice já foram

deliberadas.
O SR. DEPUTADO DARCISIO PERONDI - A 1.ª Vice. O senhor está bem de saúde, não há risco nenhum. Leva

para quarta-feira. (Risos.)
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O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Poderemos deixar para a sessão de amanhã, já que, na próxima
terça-feira, desejamos uma pauta de trabalhos, após a instalação desta Comissão.

Consulto os Srs. Deputados do Bloco Democratas/PSDB/PPS.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, o PSDB gostaria de submeter o nome do Deputado

Edson Aparecido ao Plenário. É um nome que representa, majoritariamente, este Bloco.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - O PT apóia essa indicação. (Risos.)
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Obedecendo, naturalmente, à regra da proporcionalidade que, aliás,

foi muito bem praticada pelo Democratas do Senado.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Eu sou o Líder do PSDB na Comissão, o representante.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Srs. Parlamentares, entendo que, para a boa política...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, eu faço um apelo ao Deputado Narcio Rodrigues que

pudesse... Nós não queremos aqui, não é intenção do partido lançar outro nome ou desconsiderar o nome do Deputado
indicado pelo PSDB. Tão-somente há uma questão que nós queremos resolver, da proporcionalidade, que envolve não
apenas o Democratas e o PSDB, mas os partidos de Oposição.

Então, faria um apelo ao Deputado Narcio Rodrigues para que pudéssemos... Amanhã haverá sessão, estaremos
aqui, não há nenhum problema. Enfim, acho que essa questão pode ser resolvida, e vai ser resolvida naturalmente, sem
nenhum problema; mas preferiríamos que os Líderes tivessem conhecimento dessa questão, e não há conhecimento.

Pessoalmente, faria esse apelo. Como S.Exa. deseja ir a voto, apelo que esperemos até amanhã, que possamos
conversar. Enfim, é uma questão natural, a vaga está aberta, não há a apresentação de nomes, é apenas uma questão de
levarmos em consideração essa questão da proporcionalidade.

O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Tem a palavra V.Exa, nobre Senador Efraim Morais.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Sr. Presidente, eu solicitaria ao PSDB, ao PP, ao PPS e ao Democratas

da Câmara que procurassem um entendimento porque, lamentavelmente, não temos como fazer uma votação agora,
porque vamos quebrar o quorum. Os Senadores do Democratas vão se retirar e o quorum vai ser quebrado. V.Exa. não
terá como aprovar no Senado, não terá como fazer a votação.

Solicitaria aos Srs. Deputados que procurassem um entendimento com as Lideranças, porque, se for iniciar a
votação, o Democratas vai entrar em obstrução.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Tem a palavra V.Exa.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, eu queria lembrar o seguinte: eu devo ser o membro mais

antigo desta Comissão aqui. E, desde 1992, sempre vi as indicações dos membros da Mesa feitas pelo Presidente do
Senado.

O Senado encaminhava... Só não sei se foi assim no ano passado, mas antes, até o ano anterior, era assim, para
evitar isso que está acontecendo agora. Porque é no Senado que o Presidente pode constatar a proporcionalidade dos
partidos e fazer os acordos [P9]para quem cabe os cargos aos respectivos pretendentes.

Então, estou estranhando esse fato estar acontecendo agora, porque essa não tem sido a prática nos 18 anos de
existência desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Senhores, proponho a suspensão da presente reunião,
convocando a sua continuação para amanhã, às 14h30, neste mesmo plenário, até porque a Resolução nº 1 diz
expressamente que a instalação da Comissão e a composição da Mesa devem acontecer até a última terça-feira do mês
de março. Temos, portanto, até a próxima terça-feira. No entanto, eu gostaria de encerrar essa composição amanhã, em
continuação a esta reunião.

Já aprendi no dia de hoje com os senhores — e alguém foi muito feliz em dizer que esta Comissão vive e
trabalha por consenso — que é importante dar o tempo necessário às 3 bancadas que compõem este bloco para que
cheguem a um denominador e, amanhã, no horário designado, 14h30, possam fazer a indicação a fim de que o plenário
delibere nesse sentido.

Essa é a sugestão que faço. Peço que, se não houver discordância, se mantenham como estão. (Pausa.)
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Declaro suspensa a presente reunião e convoco a sua continuação para amanhã, quarta-feira, às 14h30min,
neste mesmo plenário.

Está suspensa a reunião.
O [p10]SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Declaro reiniciada a reunião de instalação e eleição da

Mesa Diretora da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização para o ano de 2009.
O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Logo a seguir, darei a palavra V.Exa.
O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Faço a leitura do Ofício nº 248, de 24 de março, do Deputado

José Aníbal, Líder do PSDB, que indica o Deputado Edson Aparecido, do PSDB de São Paulo, para o cargo de 1º
Vice-Presidente da Comissão.

Com a palavra o Deputado Duarte Nogueira.
O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente desta Comissão Mista de Orçamento, Senador

Almeida Lima, em primeiro lugar, cumprimento V.Exa. pela eleição para a Presidência da Mesa e saúdo os demais
Parlamentares.

Na sequência do ofício do nosso Líder José Aníbal, que V.Exa. acaba de ler, o PSDB fez a indicação do
Deputado Edson Aparecido para a 1ª Vice-Presidência, conforme a proporcionalidade dos blocos no preenchimento dos
cargos desta Comissão.

No entanto, por entendimento de nosso coordenador da bancada nesta Comissão, Deputado Narcio Rodrigues,
com o coordenador do DEM, Deputado Claudio Cajado, nós, representantes do bloco de oposição, queremos pedir a
anuência de V.Exa., com o apoio do Plenário, para fazermos a eleição da 1ª

Vice-Presidência da Mesa desta Comissão na próxima semana, se assim for possível.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Com a palavra V.Exa., Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, como bem disse o nobre Deputado Duarte Nogueira,

representante do PSDB, também solicitamos a V.Exa. que encerre a reunião e convoque outra para a próxima semana —
não sei se V.Exa. o fará sempre às quartas, ou às terças e quartas, ou às terças, enfim, no dia da conveniência da
Presidência e dos membros da Comissão —, para deliberarmos sobre essa questão.

Há uma razão dos 2 partidos, que queremos resolver da melhor forma possível. Temos confiança e queremos
resolver. Portanto, como não queremos demandar maiores discussões, corroboro as assertivas do Deputado Duarte
Nogueira e solicito a V.Exa. que encerre a reunião.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Antes de me pronunciar acerca do pleito de V.Exas., faço a
leitura do Ofício nº 132/PT, do dia de hoje, que encaminha à Presidência desta Comissão a indicação do Deputado
Magela, do PT do Distrito Federal, para Relator-Geral do Orçamento — ofício assinado pelo Líder do PT, Deputado
Cândido Vaccarezza.

Consulto o Plenário sobre se há algum interesse de manifestação acerca do pleito, formulado pelos
representantes do PSDB e do Democratas, de encerramento desta reunião, que é continuidade da de ontem, e de
marcação de uma próxima na semana que vem...

O SR. DEPUTADO MAGELA - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - ... na quarta-feira, às 14h30min, até que posterior deliberação

quanto aos dias de reuniões seja tomada.
Com a palavra V.Exa., Deputado Magela.
O SR. DEPUTADO MAGELA - Sr. Presidente, quero primeiro me congratular com V.Exa. pela eleição [p11]por

aclamação, feita aqui ontem, para a Presidência desta Comissão. Sei que V.Exa. terá trabalho intenso neste ano, dadas
as dificuldades por que o mundo passa e também nosso País. Então quero desejar-lhe sucesso nessa nobre e nova
tarefa, colocando-me também à sua disposição para contribuir naquilo em que eu for capaz.

Com relação à disputa, à divergência entre o PSDB e o DEM, quero oferecer-lhes uma solução e indicar um
Parlamentar do PT para assumir a Vice-Presidência, Deputado Claudio Cajado, se aceitar — nós temos diversos nomes.
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Certamente, não teremos nenhuma objeção a que o nome do PT ocupe a Vice. Mas o PT não quer jogar mais lenha
nessa fogueira e concorda com o adiamento da decisão para a semana que vem.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu agradeço a lembrança do meu nome, Sr. Presidente, mas, se
houvesse uma troca com a Relatoria, nós poderíamos até mudar. Não havendo, o Democratas continua com o PSDB
mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Não havendo nenhum óbice, a Presidência concorda com o pleito
e vai dar por encerrada a presente reunião, convocando outra, ordinária, a ser realizada no próximo dia 1º de abril, quarta-
feira, às 14h30min, até que outra deliberação venha a designar data ou dia diferente da semana para realização das
reuniões ordinárias.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, V.Exa. então convocaria para a próxima quarta?
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Quarta-feira.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas, de acordo com o art. 12 da Resolução, temos que escolher a

Mesa, Presidente e Vice-Presidente, até terça-feira. Não há problema?
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Não, nenhum problema de ordem legal.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Se não houver... Apenas para não haver...
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Sobretudo porque a Mesa já está basicamente instalada, quer

dizer, a Comissão instalada, e a Mesa basicamente composta com Presidência, 2ª e 3ª Vice-Presidências. Logo, não
haverá nenhum obstáculo ou impossibilidade para continuação dos trabalhos, diante da formação existente hoje.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Ratificando: nós brigamos, porém não nos separamos. O PSDB e o
Democratas continuam unidos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Está encerrada a reunião.


