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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Há número regimental para 

a abertura dos trabalhos.  

 Com base no art. 14 da Resolução nº 1, de 2016, do Congresso Nacional, 

daremos início à reunião de eleição da Mesa da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

 Declaro instalada a Comissão para o ano de 2016.  

 Tendo em vista que não há quórum para deliberação no Senado, embora haja 

na Câmara, suspendo esta reunião e convoco a continuação da mesma para o dia 

10 de maio, terça-feira próxima, às 14h30min, neste plenário, para eleição da Mesa. 

 Está suspensa a reunião. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 0377/16  10/05/2016 
 
 

 1

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Solicito aos Srs. Deputados 

que tomem assento para que possamos reabrir a reunião suspensa na última quinta-

feira. 

 Peço aos assessores e aos presentes que nos prestigiam que se mantenham 

em silêncio, porque ninguém consegue raciocinar com barulho.  

 Declaro reaberta a reunião de instalação e de eleição da Mesa da Comissão 

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.  

 Assumo a condução dos trabalhos, conforme estabelecido no art. 14 da 

Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, a resolução específica para o 

funcionamento da CMO.  

 Como se alcançou o quórum no Senado Federal, há quórum para deliberação 

nas representações das duas Casas. Este foi o motivo por que se suspendeu a 

reunião na quinta-feira. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - Peço a palavra para uma questão de 

ordem, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Antes de procedermos à 

eleição da Mesa, concedo a palavra ao Deputado Covatti Filho para uma questão de 

ordem. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - Sr. Presidente, formulo questão de 

ordem com base no art. 131 do Regimento Comum e no art. 6º da Resolução nº 1, 

de 2006.  

 A Resolução nº 1, de 2006, que rege os trabalhos desta Comissão, determina 

que: “Na segunda quinzena do mês de fevereiro de cada sessão legislativa, a Mesa 

do Congresso Nacional fixará as representações dos partidos e blocos 

parlamentares na CMO, observado o critério da proporcionalidade partidária”. 

 É sabido que durante esse período ocorreram modificações em diversas 

bancadas, em virtude da Proposta de Emenda à Constituição nº 91, de 2016, que 

facultou ao detentor de mandato eletivo desligar-se do partido pelo qual foi eleito, 

nos 30 dias seguintes à promulgação da referida emenda, ocorrida em 18 de 

fevereiro do corrente, prazo, portanto, expirado em 19 de março do mesmo ano.  

 Diante disso, é necessário frisar que, no início da Legislatura, o bloco ao qual 

o PP fazia parte era o maior da Câmara dos Deputados.  
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Na segunda quinzena de fevereiro, data que deveria ser observada, o bloco 

do qual o PP fazia parte era o maior da Câmara dos Deputados, no dia 18 de 

fevereiro, no início da janela. O bloco do qual o PP fazia parte era o maior da 

Câmara dos Deputados, no dia 19 de março, fim da janela. O bloco do qual o PP 

fazia parte era o maior da Câmara dos Deputados. Por fim, hoje, o bloco do qual o 

PP faz parte é o maior da Câmara dos Deputados.  

 No entanto, em inobservância ao mandado da Resolução nº 1, de 2006, 

chegou ao nosso conhecimento que a Presidência da CMO caberá ao PR.  

 Vale ressaltar que, justamente no pequeno intervalo de tempo em que o Bloco 

do PR era maior do que o nosso, em face da saída do PHS, foi enviado ofício ao 

Presidente do Congresso Nacional, solicitando a indicação dos membros.  

 Entendo que, pelo fato de a norma constitucional ser hierarquicamente 

superior à Resolução nº 1, de 2006, o Presidente Renan Calheiros quis, sabiamente, 

aguardar as movimentações partidárias para que fosse observado fielmente o 

princípio da proporcionalidade partidária pós-janela. 

 Contudo, reforço novamente que, no dia 19 de março, nossa bancada era 

maior do que a do PR, e assim permaneceu até o dia 30.  

 Além disso, há a interpretação de que, conforme o art. 78 do Regimento do 

Senado Federal, deveriam ser observadas as bancadas do início da Legislatura. 

Entretanto, considero que esta não é a maior interpretação para o caso em tela, pois 

o Regimento Comum estabelece que, nos casos omissos, deve-se observar 

sucessivamente o Regimento do Senado e o da Câmara. 

 Ocorre que há uma norma específica na Resolução nº 1, de 2006, que rege 

os trabalhos da CMO, a qual estabelece que se deve observar o princípio da 

proporcionalidade partidária dentro de um período específico: a segunda quinzena 

de fevereiro. Não há, portanto, caso omisso para que se utilize subsidiariamente a 

norma interna do Senado. 

 Diante do exposto, solicito que seja aplicado estritamente o critério previsto na 

resolução, para que a Presidência da CMO caiba ao Bloco PP/PTB/PSC/PHS, 

portanto, ao Partido Progressista, pois, durante o período estabelecido, nossa 

bancada, que oscilou entre 78 e 80 Deputados, era a maior da Câmara dos 

Deputados. 
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 É esta a questão de ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Obrigado, Deputado Covatti 

Filho. V.Exa. embasou a sua questão de ordem. Eu deveria examiná-la em seguida, 

mas o Deputado Leonardo Picciani fez um pedido, não sei se para contraditar. 

 O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI - Peço a palavra para uma 

contradita, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Tem a palavra o Deputado 

Leonardo Picciani. 

 O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI - Sr. Presidente, eu aproveito o 

ensejo da contradita para trazer um elemento que me parece novo e que deixa claro 

que a questão levantada pelo Deputado Covatti Filho está superada. Faço isso com 

todo o apreço e respeito ao nobre Deputado, por quem nutro grande admiração. 

 No dia 28 de abril, o Presidente do Congresso Nacional, o Senador Renan 

Calheiros, remete à Presidência da Câmara dos Deputados o seguinte ofício, cuja 

leitura passo a fazer: 

  “Sr. Presidente, 

  Comunico a V.Exa. que a fixação das 

representações dos partidos e blocos parlamentares na 

Comissão Mista de Orçamentos obedeceu ao resultado 

das mudanças de filiações partidárias provenientes da 

promulgação da Emenda Constitucional nº 91, de 2016. 

  No entanto, quanto à regra para a escolha do 

Presidente e dos Vice-Presidentes da Comissão, submeto 

à apreciação de V.Exa. o entendimento de que se deva 

obedecer ao comando estabelecido no parágrafo único do 

art. 78 do Regimento Interno do Senado Federal, primeiro 

subsidiário do Regimento Comum, segundo o qual 

prevalece, na fixação das representações partidárias, a 

conformação dos blocos parlamentares estabelecida no 

início de cada legislatura.” 

 Em resposta, no dia 3 de maio, o Presidente da Câmara dos Deputados, o 

Deputado Eduardo Cunha, diz o seguinte: 
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  “Sr. Presidente, 

  Em atendimento à solicitação contida no 

expediente em epígrafe, informo a V.Exa. que a Câmara 

dos Deputados utiliza o mesmo critério adotado por esta 

Presidência, com fundamento no art. 12, § 10, combinado 

com o art. 26, caput, todos do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, e na Resolução da Câmara dos 

Deputados nº 14, de 2006.” 

 Portanto, Sr. Presidente, fica bastante cristalino que uma coisa é o cálculo da 

proporcionalidade das vagas na Comissão. Nós também fizemos o ajuste na 

Câmara dos Deputados, por meio de resolução, com base nas regras da Emenda 

Constitucional nº 91. 

 No entanto, com relação à indicação das Presidências, fica clara a regra 

expressa em ambos os regimentos, tanto no Regimento do Senado, primeiro 

subsidiário, como no Regimento da Câmara dos Deputados, de que ela caberia 

maior bloco do início da legislatura, consequentemente o bloco formado pelo PMDB, 

PP, PTB e outros partidos, que depois veio a se desfazer no funcionamento 

parlamentar. É esta mesma regra que nós adotamos nas Comissões Permanentes 

da Câmara e que o Senado adota. 

 Portanto, Sr. Presidente, o PMDB, diante desta regra, do informe do 

Presidente Renan Calheiros e da resposta do Presidente da Câmara, configurando o 

maior partido deste bloco, fez a indicação para a Presidência da Comissão. 

 Assim, eu creio que a questão colocada pelo Deputado Covatti está superada. 

O PP faz parte do maior bloco do início da legislatura. Entretanto, a discussão sobre 

qual seria o maior bloco naquele momento do mês de abril está superada, porque 

está expresso que, para efeito de escolha do Presidente e dos Vice-Presidentes, o 

que vale é o bloco do início da legislatura. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Eu tenho uma questão de ordem, Sr. 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Obrigado, Deputado 

Leonardo Picciani. V.Exa. citou o ofício encaminhado pelo nobre Presidente do 

Congresso Nacional e também Presidente do Senado, de uma indicação de S.Exa. 
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com relação ao art. 6º da Emenda Constitucional nº 1, de 2006. S.Exa. fez uma 

indicação, tendo em vista que o art. 6º diz claramente que a Mesa do Congresso 

fixará as representações. A Mesa do Congresso fez as indicações referentes a 

esta... 

 O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI - Sr. Presidente, ele diz 

exatamente isso. Ele fixa as representações. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Pois é.  

 O SR. DEPUTADO LEONARDO PICCIANI - Ele faz uma ressalva com 

relação aos efeitos da escolha do Presidente e dos Vice-Presidentes. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Mas o que nós estamos 

implantando é uma reunião para a eleição. Então, a decisão é nossa. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Eu queria conceder a 

palavra ao Deputado Milton Monti, que a havia solicitado. Trata-se também de uma 

questão de ordem? 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - É uma questão de ordem, Sr. 

Presidente. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu pedirei a palavra depois, Sr. 

Presidente.  

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - Sr. Presidente, mas um ofício não 

pode se sobrepor à nossa resolução. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Deputado Covatti, eu não 

respondi a nenhuma questão de ordem. Eu estou ouvindo o Deputado Milton Monti, 

que representa um bloco também importante. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, eu peço à Mesa que 

me inscreva. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente, nós tivemos a 

explanação de duas posições divergentes quanto à indicação da Mesa desta 

Comissão. Mas é preciso registrar que o bloco e o partido a que eu pertenço se 

colocaram legitimamente para também presidir esta Comissão, porque, no ato formal 

da Mesa do Congresso Nacional, de acordo com o art. 6º da Resolução nº 1, nós 
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fomos colocados oficialmente como o primeiro bloco daquele momento, daquela 

radiografia. 

 Se a Resolução nº 1 estabelece que a Mesa do Congresso Nacional 

anualmente deve fazer esta fixação, ela não o faz sem motivo. Na Resolução nº 1, 

estabeleceu-se que anualmente teria que haver uma aferição do quadro político-

eleitoral de blocos e de partidos, para se estabelecer a participação deles na 

Comissão Mista de Orçamentos, o que pode até diferir das questões adotadas pelo 

Senado e das questões adotadas pela Mesa da Câmara, porque se trata de uma 

decisão autônoma, repito, do Congresso Nacional. 

 Em conjunto com a assessoria do nosso partido, nós verificamos que um dia 

apenas o nosso bloco teve primazia. Se pegarmos os demais dias do mês de 

fevereiro, se tomarmos outros critérios, inclusive os critérios pós-janela, 

verificaremos que o PP realmente tinha a maior bancada. 

 Por questão de justiça e por entendimento pessoal, nós estamos aqui de 

passagem. A sociedade tem observado nossas posições nesta Casa, e eu tenho 

visto que a sociedade não está muito satisfeita com algumas posições adotadas 

aqui. 

 Quando me falaram a respeito de disputar, de plano eu rechacei. Eu não 

quero disputar! Nesta Comissão, nunca houve disputa! Ela sempre foi feita com 

base no entendimento que me favorece ou no entendimento que não me favorece, 

mas sempre dentro de entendimento. Eu entendo assim, por questão de justiça. 

Entendo que na maior parte do tempo, justamente o Bloco do PP, em meu prejuízo 

pessoal, em prejuízo do meu partido, do meu bloco, nesse período, o PP havia tido o 

maior número de Deputados. 

 Se fosse para termos uma decisão, se é uma quinzena, vamos pegar o 

primeiro dia, vamos pegar o dia do meio, vamos pegar o último dia. Se tomássemos 

a média, nós seríamos desfavorecidos nesta média.  

 É por isso que concordo com as posições pleiteadas aqui pelo Bloco do PP, 

porque acho que são as mais justas para o funcionamento da nossa Casa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Vejo que nós vamos reduzir 

para duas questões de ordem, porque o Deputado Milton Monti, sempre elegante 

nesta Casa — eu o conheço há bastante tempo, todo tempo em que ele esteve na 
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Casa, eu estive lado a lado com ele —, faz a sua questão de ordem sem disputar o 

privilégio da posição que tinha por ocasião da decisão do nosso Presidente Eduardo 

Cunha. E o PP teria maioria no dia do encerramento da janela e posteriormente e 

até hoje. É isso?  

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI  - E anteriormente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Antes, durante e depois. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI  - Nós somos defensores, Sr. Presidente, 

da aplicação da Resolução nº 1, que foi feita específica e especialmente para a 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. É um caso que o 

Congresso Nacional decidiu fazer, fez e votou, para que os casos pertinentes ao 

Congresso e à Comissão Mista de Orçamentos tivessem regulamento próprio. 

 Portanto, eu sou defensor da Resolução nº 1, que, no meu entendimento, 

estabelece o prazo da segunda quinzena de fevereiro. Nesse período, repito, nós 

não éramos... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - A maioria. O bloco não era 

majoritário. Era o PP. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI  - ... na maior parte do período, em 

apenas um dos 15 dias desse bloco, nós somos majoritários e temos que 

reconhecer o sentimento de justiça. Não podemos ganhar nada no tapetão — não 

queremos, não é do nosso perfil. Tampouco queremos disputar uma eleição que eu 

acho que não deve ser disputada. Deve ser buscada através de acordo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Eu não vou me permitir 

tomar uma decisão. Recolho as questões de ordem. Havia uma solicitação assim 

que cheguei aqui. Já estão inscritos três Deputados: Claudio Cajado, Sergio Souza e 

Aguinaldo Muniz.  

 O SR. DEPUTADO AGUINALDO RIBEIRO  - O Deputado Aguinaldo Muniz foi 

nosso colega nesta Casa. Trata-se de um grande Deputado, porém não faz mais 

parte, Sr. Presidente Simão Sessim. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Eu só queria indagar aos 

três, antes da minha decisão, se aguardariam... 

 O SR. SENADOR DONIZETI NOGUEIRA  - Sr. Presidente, peço a palavra 

para uma questão de ordem. 
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 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO  - Eu vou na linha da questão de 

ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - V.Exa. tem uma questão de 

ordem, Deputado? 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO  - Eu vou na linha da questão de 

ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Vamos lá. Tem a palavra 

V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO  - Aproveito para cumprimentar 

V.Exa., Sr. Presidente, como Presidente para a escolha do futuro Presidente da 

CMO e para a indicação do Relator. Na verdade, nós, nesta Comissão, antes de 

abrirmos as reuniões, usualmente nos reunimos no Colégio de Líderes para 

debatermos os assuntos da pauta da Comissão e tentarmos viabilizar um acordo e 

um encaminhamento de trabalho. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - É exatamente o que nós 

estamos querendo. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO  - Eu vejo que foi levantada uma 

questão de ordem pelo PMDB...  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Pelo PP. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO  - ... pelo PP, aliás, no intuito de 

estabelecer a quem pertenceria o candidato do bloco para a eleição de Presidente.  

Neste caso, eu sugiro a V.Exa. irmos à Presidência para tentarmos fazer um 

acordo e mostrarmos muitas das razões que já foram expostas aqui. Caso não 

consigamos produzir um acordo, que possamos proceder à eleição aqui, com base 

na decisão que V.Exa. irá tomar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Isso. Muito bem. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO  - Eu tenho minha posição, mas eu 

gostaria de expô-la primeiro, na tentativa de fazer o acordo na reunião de Líderes 

com V.Exa.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Muito bem encaminhado, 

Deputado Claudio Cajado. Eu vou pedir aos Srs. Deputados, para avançarmos, 

como disse o Deputado Claudio Cajado...  
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 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Deputado Sergio Souza, 

não sei se a questão de ordem de V.Exa. diz respeito à mesma que o Deputado 

Leonardo Picciani fez. S.Exa. já manifestou a posição do PMDB. Não estou tirando 

de V.Exa. a palavra. 

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Meu Presidente Simão Sessim, não é 

a mesma. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Eu queria propor que 

suspendêssemos a reunião por um tempo curto, para que tentássemos chegar a um 

acordo, como propôs o Deputado Claudio Cajado.  

 Esta Casa, que eu me lembre, diante dos meus dez mandados — estou há 40 

anos nesta Casa —, nunca caminha para o embate, sem antes tentar um acordo. Se 

houver, melhor ainda.  

 O SR. SENADOR DONIZETI NOGUEIRA - Sr. Presidente, minha questão de 

ordem... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - O Deputado Sergio Souza 

cedeu a palavra ao Deputado Donizeti Nogueira.  

 Tem a palavra, portanto, o Deputado Donizeti Nogueira.  

 O SR. SENADOR DONIZETI NOGUEIRA - Sr. Presidente, na semana 

passada, nós fizemos uma reunião de Líderes para estudar esta questão do acordo. 

Como não havia acordo, uma das principais razões foi abrir este espaço até hoje 

para negociarmos. Eu só quero ponderar se isso vai adiantar — não sou contra. Mas 

quero relembrar que fizemos esta tentativa na semana passada.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Maravilha, Senador! 

 Concedo a palavra ao Deputado Aguinaldo Ribeiro.  

 O SR. DEPUTADO AGUINALDO RIBEIRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, eu gostaria de trazer o posicionamento da nossa bancada. Na 

reunião de instalação desta Comissão, nós suspendemos a reunião diante da 

tentativa de convergirmos para uma posição pacífica em relação ao entendimento da 

forma como se deveria compor o cargo de Presidente e os demais cargos desta 

Comissão.  
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 Foi isso que tratamos e conseguimos, com os Parlamentares que estavam 

presentes, abrir a reunião e suspendê-la, para que até hoje fôssemos capazes de 

produzir um acordo que representasse o consenso da interpretação daquilo que nós, 

como partidos ou blocos, temos.  

O PR já expôs o que pensa aqui. O PMDB já expôs o seu entendimento, e 

alguns Parlamentares já afirmaram seus entendimentos.  

 Não vejo nenhum problema em seguirmos na linha do que já foi dito aqui por 

alguns Parlamentares, o que V.Exa. e o Deputado Claudio Cajado propuseram, para 

que consigamos pacificar o entendimento.  

 Eu quero deixar bem claro que, desde o princípio, nossa posição foi cumprir o 

que está previsto na nossa Casa. Não quero ter exceção ou excepcionalidade de 

conveniências, porque isso às vezes tem acontecido na Casa e tem sido prejudicial 

à própria Casa.  

Neste sentido, Deputado Milton Monti, quero ter a convicção e a certeza de 

que estamos na linha de construção de um consenso na interpretação do que está 

sendo posto à luz da resolução, que é também nosso entendimento.  

 Se consultarmos os prazos, veremos que é aquilo que já trouxemos aqui. Em 

qualquer prazo, há exceção de 1 dia, que é o dia 31, exatamente o dia em que nós, 

como bloco, temos a nossa bancada reduzida pela saída do PHS.  

 Temos a mesma visão e corroboramos a questão de ordem levantada pelo 

Deputado Covatti Filho, mas temos também a convicção de que esta Comissão deve 

se exaurir na busca do consenso.  

 Não é à toa que V.Exa., Sr. Presidente, preside os trabalhos. Tenho certeza 

de que V.Exa., com a sapiência e a experiência que tem, vai ter discernimento para 

acatar, com juízo de valor, o que deve preceituar esta Comissão.  

 É isso que temos a dizer. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Obrigado, nobre Líder.  

 Acho que temos a concordância dos nossos... 

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Sr. Presidente, antes de suspender a 

reunião, eu gostaria de apresentar minha questão de ordem.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - V.Exa. já vai falar, 

Deputado Sergio Souza.  
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Antes de suspender a reunião, com a concordância dos demais membros da 

Comissão, aos quais peço paciência, eu queria que a suspensão fosse por um 

tempo curto. Podemos propor 30 minutos. 

 De um lado, eu queria que os Srs. Líderes e, naturalmente, os interessados, 

que vão se sentar para conversar, além do acordo político — além da Presidência, 

nós temos outros cargos, três Vice-Presidências e outros cargos para compor, como 

as sub-relatorias e uma série de modalidades para as quais pode haver a 

composição —, se baseassem nas questões de ordem colocadas aqui, para que eu 

possa decidir, porque eu tenho o privilégio, se posso falar assim, de decidir as 

questões de ordem.  

Há uma questão de ordem do PP, com base na Resolução nº 1, de 2006, que 

é clara com relação à CMO. Há outra questão de ordem, do PMDB, em face do 

ofício. Neste caso, eu gostaria que o Deputado Leonardo Picciani prestasse... 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - Não é uma questão de ordem, Sr. 

Presidente. É uma contradita. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Na contradita, S.Exa. cita 

um ofício do Senador, conforme a exigência do art. 6º da Resolução nº 1, de 2006. 

O Senador se baseou também no parágrafo único do art. 78 do Regimento Interno 

do Senado, que não fala em Presidência, mas em representação proporcional. 

 Diante disso, como V.Exas. ainda têm o Regimento Comum, caso queiram 

discutir, podem fazê-lo. Há também o Regimento da Câmara dos Deputados, se for 

o caso de uma disputa. Ele é o único que fala em apresentação de chapa do mesmo 

partido. Enfim, diante dessas nuances, V.Exas. sejam felizes, que Deus ilumine a 

todos! 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES - Sr. Presidente, eu quero me 

inscrever. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Concedo a palavra ao 

Deputado Sergio Souza. 

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Sr. Presidente, primeiro, antes de abrir 

a questão de ordem, com base no art. 131 do Regimento Comum... 

 Eu aguardo V.Exa. atender ao telefonema. (Pausa.) 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 0377/16  10/05/2016 
 
 

 12

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Deputado Sergio Souza, 

peço a V.Exa. que me desculpe. 

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Sr. Presidente, com todo o respeito 

que tenho por V.Exa., pelo Deputado Milton Monti e pelo Deputado Arthur Lira, que é 

o nome do Partido Progressista que também se coloca, com todo o respeito que eu 

tenho por todos os partidos desta Casa, com todo o respeito que tenho por todos os 

Deputados e Deputadas, Senadores e Senadoras, a questão é mantermos uma 

única linha no Parlamento brasileiro.  

 Não há precedente nesta Casa, Deputado Bruno Araújo, de modo que não se 

respeite o início da legislatura para nenhuma Comissão: nem as Comissões das 

medidas provisórias, nem as Comissões Mistas do Congresso Nacional, nem as 

Comissões Permanentes do Senado Federal, nem as Comissões Permanentes da 

Câmara dos Deputados. Todas têm que respeitar o início da legislatura — todas, 

sem exceção!  

Esta foi a vontade dos eleitores, quando elegeram, na base partidária e 

ideológica, aqueles que os representariam dentro das Comissões, para que o eleitor, 

o cidadão brasileiro, tivesse na sua proporcionalidade a sua representação. É isso 

que consta na Constituição da República Federativa do Brasil. 

 No entanto, como o Regimento Comum não trata do assunto e como a 

Resolução nº 1, de 2006, não trata do assunto da eleição, tratam da forma de 

composição dos membros, tão somente o art. 6º não fala de eleição, como é que 

será a eleição para os membros da CMO. Fala como são feitas as composições nas 

Comissões Permanentes do Senado Federal: sempre no início da sessão legislativa. 

Mas, no caso da eleição dos membros, respeita-se o início do mandato. Nas 

Comissões Mistas das medidas provisórias, também é o ano legislativo. Mas, para 

as eleições de Presidentes, é respeitada a legislatura. Nas Comissões Permanentes 

da Câmara dos Deputados, conforme resolução recentemente aprovada pelo 

Plenário da Câmara dos Deputados, também se compõe respeitando-se o ano 

legislativo, mas, para a eleição de Presidentes, respeita-se a sessão legislativa.  

Então, não está nesta resolução. Esta resolução tem 10 anos. Em 10 anos, 

sempre se cumpriu a sessão legislativa, nunca em ano legislativo. 
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 Assim, fundamento minha questão de ordem a V.Exa. Se não se aplica, se 

não consta da Resolução nº 1, não está no Regimento Comum. Foi a resposta do 

Presidente do Senado, que foi muito claro quando disse: “Submeto a V.Exa. o 

entendimento que se deva obedecer”.  

O Presidente do Congresso Nacional submeteu o entendimento de que se 

deve prevalecer. Isso está aqui no Ofício nº 61 do Congresso Nacional, datado de 28 

de abril. Este é o entendimento do Presidente do Congresso Nacional.  

 É o entendimento de que vale — daí decorre minha questão de ordem — o 

art. 78 do Regimento do Senado Federal, aplicando-se subsidiariamente, primeiro, o 

Regimento do Senado quando não se menciona, não tem preceito no dispositivo do 

Regimento Comum. 

“Art. 78. Os membros das Comissões serão 

designados pelo Presidente, por indicação escrita dos 

respectivos Líderes, assegurada, tanto quanto possível, a 

participação proporcional das representações partidárias 

ou dos blocos parlamentares com atuação no Senado 

Federal (Constituição Federal, art. 58, § 1º).” 

 Este artigo é também copiado pela Resolução nº 1 do Congresso Nacional, 

art. 6º. 

“Parágrafo único. Para fins de proporcionalidade, 

as representações partidárias são fixadas pelos seus 

quantitativos à data da diplomação, salvo nos casos de 

posterior criação, fusão ou incorporação de partidos.” 

 Esta foi a vontade do povo brasileiro e é esta a representação que deve valer 

para todas as Comissões do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal. Por que seria diferente na Comissão Mista de Orçamentos, se 

todos os demais usam no início da legislatura? 

“Art. 79. No início de cada legislatura, o Colégio de 

Líderes reunir-se-á para fixar a representação numérica 

dos partidos e dos blocos parlamentares nas Comissões 

Permanentes.” 
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 Sr. Presidente, vem a questão de ordem que formulo a V.Exa. e a todos os 

membros presentes: se se aplica o art. 78 do Senado Federal, combinado com o art. 

12, § 10, da Câmara dos Deputados, combinado com o art. 26, caput, da Câmara 

dos Deputados, qual o critério para a fixação da representação dos blocos 

parlamentares para a composição aqui na reunião? É o art. 6º da Resolução da 

CMO? Para a fixação da representação dos partidos.  

A minha questão de ordem é para a eleição do Presidente, do Vice-

Presidente, se nós observamos ou não a composição dos blocos ou partidos no 

início da legislatura. 

 Segue outra pergunta, quanto à eleição do Presidente e do Vice-Presidente. 

Qual é o critério de escolha? O art. 13 da Resolução nº 1 trata do assunto. 

  “Art. 13. As funções de Presidente e Vice-

Presidente serão exercidas, a cada ano, alternadamente, 

por representantes do Senado Federal e da Câmara dos 

Deputados, observado o disposto no § 1º deste artigo.”  

 Como anteriormente as funções couberam ao Senado, agora caberão à 

Câmara dos Deputados. 

  “§ 1º A primeira eleição, no início de cada 

legislatura,” — e por consequência as próximas, para 

decidir o rito do mandato inteiro — “para Presidente e 2º 

Vice-Presidente, recairá em representantes do Senado 

Federal, e a de 1º e 3º Vice-Presidentes, em 

representantes da Câmara dos Deputados.” 

 Sr. Presidente, é muito claro o que diz o § 1º do art. 13 da própria resolução 

levantada na questão de ordem pelo PP: “(...) no início de cada legislatura (...)” 

 Esta é a questão de ordem que formulo a V.Exa., Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Deputado Sergio Souza, 

V.Exa. foi bastante didático. 

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Obrigado, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - No entanto, Deputado 

Sergio Souza, a proposta do Deputado Claudio Cajado de fazer um encontro entre 

V.Exas. para tentar decidir isso é porque, em nenhum momento, V.Exa. respaldou a 
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sugestão do Presidente do Senado quanto à escolha do Presidente, no que diz 

respeito à indicação majoritária daquele que tinha a maior representação. Ele não 

diz. 

 O SR. DEPUTADO DANIEL VILELA - Está expresso, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Ele não diz, porque não tem 

base. 

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Sr. Presidente, isso consta do ofício. 

 O SR. DEPUTADO DANIEL VILELA - Está expresso no ofício, Sr. 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Não há base nem na 

Resolução nº 1, de 2006, nem no Regimento Comum. 

 O SR. DEPUTADO DANIEL VILELA  - Está no art. 78, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - O art. 78 não fala de 

Presidente. 

 O SR. DEPUTADO DANIEL VILELA - O do Senado fala em Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Eu leio para V.Exas. 

 O SR. DEPUTADO DANIEL VILELA - Está no ofício do Presidente Renan 

Calheiros. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR LIRA - Sr. Presidente, V.Exa. está com a 

palavra.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Eu leio aqui. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR LIRA - V.Exa. está com a palavra. Eu tinha me 

inscrito para falar logo na sequência. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - O art. 78 fala em 

composição, não fala em Presidente. 

 Se me permitem dizer, na majoritária, tem que haver, primeiro, uma conversa 

entre eles. Há composições a fazer.  

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, quando eu sugeri... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Eu acho que a discussão 

está restrita ao PMDB e ao PP, se quiserem fazê-la. Se não quiserem, eu vou tomar 

a decisão. 
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 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu sugeri justamente fazermos... 

Se a reunião for acontecer aqui, eu vou pedir o retorno à palavra, para poder expor 

meu pensamento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Não há em nenhum lugar. 

O que houve foi um fato novo na emenda constitucional, que aprovou a janela. Este 

fato novo proporcionou composições diferentes.  

 O Deputado Eduardo Cunha fez uma determinação que apontava, em 

primeiro lugar, o Bloco do PR como majoritário naquele dia, mas eles estão 

recuando. O segundo era o PP. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES - Sr. Presidente, peço a 

palavra como Líder. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Em nenhum momento... 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES - Sr. Presidente, peço a 

palavra como Líder. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Se V.Exas. quiserem, vou 

dar 30 minutos para fazerem essa reunião.  

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pronto. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Pode ser ali ao lado. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES - Sr. Presidente, peço a 

palavra como Líder do PR. 

 O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA  - Eu estou inscrito, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Ainda vão falar o meu 

querido amigo Senador Waldemir Moka... 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR LIRA - Sr. Presidente, eu tinha pedido a palavra 

para contraditar a questão de ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - ... o Senador Wellington 

Fagundes e o Deputado Arthur Lira. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES - Sr. Presidente, peço a 

palavra como Líder do Partido da República. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Se deixarem fazer esta 

reunião, vamos ter um avanço. Isso talvez decida todas as questões de ordem que 

temos aqui. 
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 A reunião fica suspensa por 30 minutos. 

 O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA  - Sr. Presidente, antes de suspender 

a reunião, eu quero dar um testemunho. Eu já presidi esta Comissão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Verdade. 

 O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA  - Àqueles que estão disputando a 

eleição eu digo que é muito importante que o Presidente escolhido seja fruto de 

acordo. Esta é uma Comissão extremamente difícil. Se não houver acordo, nós 

teremos dificuldade nos encaminhamentos e nas votações. É preciso que o 

Presidente, o Relator, a Mesa Diretora tenham muito claro que precisam levar em 

conta a Minoria, a Oposição. Do contrário, esta Comissão não avança.  

Eu sei disso porque já fiz parte desta Comissão várias vezes e, repito, já a 

presidi. Isso vai criar um problema não para a Comissão, mas para o País, 

principalmente na quadra que nós estamos vivendo, em que vamos precisar muito 

da agilidade da Comissão Mista de Planos e Orçamentos. 

 Eu sugiro, portanto, o que o Deputado Claudio Cajado e o Presidente estão 

sugerindo: suspender a reunião por 30 minutos, para ver se de lá vem um 

entendimento quanto à escolha do próximo Presidente. 

 (Não identificado)  - Sr. Presidente, quero que fique registrado: aqui só tem a 

palavra quem fala mais alto, Sr. Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Concedo a palavra ao 

Senador Wellington Fagundes. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES  - Sr. Presidente, o que se está 

sugerindo aqui é um acordo. Acordo indica não só a definição do nome do 

Presidente, mas também o nome do Relator, das relatorias, enfim, de tudo aquilo... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Exatamente. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES  - Eu quero concluir, Sr. 

Presidente. 

 O PR, na Câmara, tem o posicionamento de abrir mão para um acordo. O 

Deputado Milton Monti colocou isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Ele deve ir para o acordo 

lá... 
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 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES  - Eu só quero dizer que nós 

estamos indo e concordo com a reunião.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Sim, Senador. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES  - Estaremos na reunião de 

acordo com a mesma linha... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - V.Exa. pode ir para a 

reunião também. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES  - Espero que sim, Sr. 

Presidente.  

 Concluo dizendo que, na mesma linha do que disse o Senador Moka, se o 

entendimento deve ser feito, ele deve ser feito na Câmara e também no Senado 

Federal.  

 Portanto, o Bloco do PR no Senado tem o seu posicionamento. É isso que 

quero que fique muito claro porque, se alguém abrir mão aqui, haverá 

consequências para que outros também abram mão de suas posições. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Está bem. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES  - Senão, nós vamos sair daqui 

e dizer que já está tudo acordado, e não está. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Qualquer novidade, nós 

fazemos uma eleição. 

 Concedo a palavra ao Deputado Vicentinho Júnior, último orador, antes de 

suspendermos a reunião. 

 O SR. DEPUTADO VICENTINHO JÚNIOR - Sr. Presidente, falo como Líder 

do partido. Que fique bem claro, respeitando a palavra do nosso colega Deputado 

Milton Monti, que não se trata de um acordo feito no colegiado da bancada do PR. 

Aqui há membros titulares e membros suplentes — os Deputados Lúcio Vale, Luiz 

Cláudio e Vicentinho — que não estão de acordo com a decisão proferida pelo 

Deputado Milton Monti. É algo que tem que ser decidido ainda entre os quatro 

membros, dois titulares e dois suplentes e um membro do... 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente, como eu fui citado, eu 

preciso falar. 
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 Eu sou disciplinado e segui a orientação do meu Líder. Se há Deputados que 

não têm disciplina... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Deputado Vicentinho... 

 O SR. DEPUTADO VICENTINHO JÚNIOR - A questão não é ter disciplina. É 

ter conhecimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Quem compõe é o Líder. 

 O SR. DEPUTADO VICENTINHO JÚNIOR - Nós não temos conhecimento 

deste acordo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - O Deputado Arthur Lira vai 

falar também? 

 O SR. DEPUTADO VICENTINHO JÚNIOR - Não fale pela bancada. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Então, vamos à reunião. 

 A reunião está suspensa por 30 minutos. 

 (A reunião é suspensa.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Está reaberta a reunião, 

que foi suspensa por um período para que tentássemos o acordo.  

 Não houve, até agora, notícia dos Líderes de que tenha havido qualquer tipo 

de acordo. Eu tenho ainda que responder às questões de ordem. Poderia recolhê-

las e estudá-las ou poderia, se pressionado, dar-lhes a resposta agora. Poderia 

também aceitar a outra proposta que estou ouvindo, mas que não foi feita 

oficialmente, que seria fazer a eleição entre dois candidatos que queiram disputar a 

Presidência. A relatoria caberá ao Senado, de acordo com o que se vai decidir: se a 

Presidência couber a um partido aqui, a relatoria caberá a outro partido no Senado. 

 Há uma diferença com relação à escolha do Relator no Senado. Será do 

Senado, mas de partido diferente daquele que ganhar a Presidência. 

 Quanto à proposta de se fazer a eleição e quanto a definir as questões de 

ordem, eu estou bem à vontade. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ PRIANTE - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Eu vou conceder a palavra 

ao Deputado Vicentinho, que a solicitou, tendo em vista ter sido ele o último orador a 

se pronunciar antes da suspensão. 
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 O SR. DEPUTADO VICENTINHO JÚNIOR - Sr. Presidente, eu tenho poucos 

cabelos, mas me faltam os cabelos brancos da experiência, da vivência. 

 Às vezes, pelo excesso de zelo, cometem-se falhas. Eu quis deixar claro, no 

clima quente em que estava a Comissão, que o PR luta pelos espaços que lhe 

cabem regimentalmente, com base nas resoluções da Comissão Mista de 

Orçamento — CMO. 

 Peço desculpas, publicamente, ao Deputado Milton Monti, pela forma como 

coloquei isso. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Está tudo certo, Deputado Vicentinho. 

 O SR. DEPUTADO VICENTINHO JÚNIOR - O partido vai novamente se 

reunir para definir qual é a melhor escolha. 

 Pelo que entendi, a sessão será suspensa, o que dará tempo suficiente aos 

partidos... 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.)  

 O SR. DEPUTADO VICENTINHO JÚNIOR - Não será suspensa? 

 De qualquer maneira, o partido vai se reunir e definir os espaços do Partido 

da República. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Deputado Vicentinho, 

V.Exa. havia me dito que desejava corrigir a sua fala. 

 O SR. DEPUTADO VICENTINHO JÚNIOR - Houve falha com o colega 

Deputado Milton Monti. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Eu vou conceder a palavra 

ao Deputado Covatti Filho, que já a havia solicitado. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - Sr. Presidente, como autor da questão 

de ordem que deu início a todo este debate, eu gostaria de fazer um apelo aos 

colegas e principalmente a V.Exa. Peço que seja respondida a minha questão de 

ordem, porque ela vai traçar uma linha e, felizmente, vai ser a luz no fim do túnel 

para que haja uma definição nesta Comissão, para que acabe toda essa indefinição. 

 Eu gostaria de pedir encarecidamente a V.Exa. que respondesse à minha 

questão de ordem, feita antes da suspensão da reunião. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Deputado Covatti, a sua 

questão de ordem se ampara exatamente na questão de ordem do PR, mas há uma 

contradita, que se baseia na interpretação do Senado. Eu teria que estudar essa 

situação do Senado. 

 A questão de ordem de V.Exa. se baseia na janela aberta pela emenda 

constitucional que foi homologada. O partido de V.Exa., o PP, de acordo com a sua 

questão de ordem, tem amparo, mas, segundo o nosso entendimento e pesquisando 

as bancadas, o partido que teria o direito, naquele dia da decisão, seria o PR. 

 O SR. DEPUTADO AGUINALDO RIBEIRO - Não com base na resolução, Sr. 

Presidente, mas com base no ofício do Presidente do Senado. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES  - Mas aí também cabe o 

entendimento do Presidente.  

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - V.Exa. está respondendo à minha 

questão de ordem? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Há ainda um entendimento 

a ser costurado aqui com relação à resolução do Senado. Nós não estamos vendo 

amparo na decisão do Senado com relação à maioria para eleição do Presidente, no 

que diz respeito à composição na época da eleição dos Deputados, no início da 

legislatura. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - Então, eu faço a V.Exa. um pedido... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Não havendo isso, eu 

prefiro estudar, juntamente com a assessoria, as questões de ordem e também a 

resolução do Senado, porque não há uma interpretação clara neste momento. Eu 

suspenderia a decisão das questões de ordem e aceitaria — como eu disse, se 

houver — uma proposta para a eleição. Eu acho que, quando não existe acordo, a 

eleição decide tudo. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO  - Era justamente esse o pedido que eu 

queria fazer, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Seria a eleição. Só que se a 

marcarmos para hoje, como os Senadores têm um compromisso às 5 horas — a 

cassação de um Senador —, nós ficaríamos sem quórum no Senado. Se for o caso, 

marcamos para terça-feira. 
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 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO  - Eu gostaria de fazer uma sugestão a 

V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente... 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO  - Quero apenas dar um 

encaminhamento, Sr. Presidente. V.Exa. poderia convocar para amanhã de manhã a 

eleição. 

 E quero também pedir a V.Exa. que responda à nossa questão de ordem 

antes da eleição, antes da escolha. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, amanhã haverá a 

votação do impeachment no Senado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Deputado Covatti Filho, 

amanhã será votado o processo do impeachment no Senado, a partir das 9 horas, e 

os Senadores vão estar lá. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, permita-me sugerir 

uma coisa. Nós tentamos, através da decisão de V.Exa., formar um acordo lá na 

reunião de Lideres, mas não foi possível o acordo. Houve posicionamentos 

divergentes entre dois partidos, o PMDB e o PP — já que o PR abriu mão em prol do 

PP. 

 Eu sugiro a V.Exa. que recolha a questão de ordem e peça à Consultoria 

Jurídica e à Consultoria Legislativa da CMO que deem o parecer. Existem questões 

variantes a serem decididas, além da questão de ordem, e não simplesmente a 

eleição. Cabe o número... 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Deputado Cajado, eu só queria fazer 

uma correção... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Só para concluir... 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Abrir mão, se for uma decisão... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pois é, vamos aguardar. Deixe-me 

concluir. 

 Então, Presidente, há que se decidir sobre qual será a formação do bloco, se 

a prevista na Resolução 1 ou se a formação após abertura da janela partidária, em 

função do ofício do Presidente. Há que se decidir a quem cabe a disputa na eleição: 
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se aos membros daquele mesmo bloco ou se pode haver uma disputa com outro 

partido que em tese não poderia disputar, porque não estaria na formação do bloco 

ou na maioria do partido. 

 Então, essas questões terão que ser também abordadas, não somente a 

questão de ordem sobre se caberia a esse ou àquele bloco. 

 Portanto, eu quero pedir à Mesa o aditamento a essas questões. 

 E há mais ainda: a eleição será paritária ou será como a da Comissão? 

Segundo o Regimento Comum — fui alertado —, em sendo exercida a Presidência, 

nesta Sessão Legislativa, neste ano, por um Deputado Federal, só caberia aos 

Deputados Federais eleger o Presidente da CMO; aos Senadores caberiam as 

eleições respectivas dos seus pares para Primeiro e Terceiro Vice-Presidentes. Essa 

questão também tem que ser abordada. 

 Portanto, a resposta que V.Exa. dará às questões de ordem formuladas terá 

que ser completa, para não ensejar dúvidas e novas disputas na próxima semana, já 

que, como V.Exa. falou, não haverá possibilidade de se fazer a sessão da CMO esta 

semana ainda, por conta da sessão do impeachment, que ocorrerá amanhã. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Deputado, eu vou 

responder a V.Exa... 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sr. Presidente, eu tenho uma 

pergunta a fazer. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - É preciso aditar a questão de ordem do 

Deputado Cajado, porque nós tomamos uma posição aqui em relação à 

interpretação... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Deixe-me primeiro 

responder... 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Mas, veja: se a decisão da Mesa for 

aquela publicada, a dos blocos majoritários — e o PR é majoritário —, nós não 

temos como abrir mão. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Uma pergunta, Sr. Presidente. Uma 

pergunta bem simples. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - É importante que V.Exa. responda à 

questão de ordem antes da eleição. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Vou responder ao Deputado 

Claudio Cajado, cuja ponderação foi muito pertinente. 

 Aqui nunca houve uma disputa com relação à Presidência e às três Vice-

Presidências. É preciso examinar. Aqui se fala na escolha dos eleitos por seus 

pares. Precisamos entender se cada Vice-Presidência seria da Câmara; se seria 

uma da Câmara e duas do Senado, ou vice-versa. Essa é uma questão que nós 

vamos examinar aqui. 

 A outra... 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - V.Exa. me permite fazer uma 

pergunta? Quero fazer uma pergunta. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu ainda boto uma pimenta baiana 

nisso. Se não for assim, a Câmara sempre elegerá, na disputa, o Presidente da 

Comissão, porque o número de Senadores é infinitamente menor do que o de 

Deputados. Então, tem que ser assim. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Tem razão. 

 Vejam, nunca houve isso. S.Exa. tem razão. É um fato novo que nós estamos 

examinando. 

 O que eu gostaria de dizer aos senhores é o seguinte: não adianta 

empurrarmos uma decisão que não tenha respaldo, pelo menos, da maioria. Senão, 

não estaremos elegendo ninguém. Basta que os partidos obstruam, saiam do 

plenário, e não haverá quórum. Nós precisamos de maioria mais um para eleger. 

 O SR. DEPUTADO AGUINALDO RIBEIRO - Presidente Simão Sessim, 

deixe-me fazer uma ponderação aqui. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sr. Presidente, V.Exa. me permite 

fazer uma pergunta? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Eu vou dar a palavra 

primeiro ao Deputado José Priante, que a havia solicitado; depois, ao Deputado 

Paulo Pimenta; e, depois, ao Líder Aguinaldo Ribeiro e ao Senador. 

 (Não identificado)  - Há uma inscrição feita junto à Mesa.  

 O SR. DEPUTADO JOSÉ PRIANTE - Obrigado, Sr. Presidente. Eu quero, 

antes de mais nada, fazer um elogio à postura de V.Exa., que está demonstrando 

por que deveria exatamente estar presidindo neste momento esta decisão aqui na 
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Comissão de Orçamento. A longa caminhada e a experiência de V.Exa. trazem-no a 

esta posição, a presidir esta decisão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - V.Exa. é meu eterno 

Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ PRIANTE - Muito obrigado. 

 É claro que, nesta Casa, a tradição na Comissão de Orçamento é o 

consenso. E V.Exa., evidentemente, embora sem o ter expressado com muita 

clareza — há aqueles que podem perceber isto nitidamente —, está se declarando a 

favor do tempo necessário para que possamos chegar a um acordo, para que 

possamos amadurecer todas os posicionamentos que foram levantados, para que se 

possa evitar um impasse, o que será o pior caminho que esta Comissão poderá ter 

como decisão. 

 Então, eu quero parabenizá-lo, em nome do PMDB... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Impasse, sim, até porque, 

para eleger mesmo um candidato único, nós precisamos de maioria, e não teremos 

maioria se qualquer partido que não se conformar... 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ PRIANTE - É claro. 

 Esta semana, Sr. Presidente, já tem sido bastante animada. A semana 

começou extremamente agitada. Temos no Congresso Nacional — já que estamos 

reunindo aqui a representatividade do Congresso — uma pauta extremamente 

apimentada. Amanhã, no Senado, haverá a votação do impeachment. Além disso, 

há uma série de outras matérias relevantes. 

 Então, em nome do PMDB, queremos nos filiar a V.Exa. nessa posição de 

suspender a reunião e marcá-la para a próxima terça-feira, dando tempo para que 

todas as lideranças, os guerreiros que se manifestaram, que têm por traz os seus 

truques escondidos, possam elucidar as posições, afinar os ponteiros e chegar a um 

consenso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - V.Exa. tem razão, até 

porque já começou a Ordem do Dia no Senado, e não poderíamos decidir mais nada 

hoje. Amanhã, os Senadores estarão ocupados com o problema do impeachment. 

Quinta-feira não há condição de conseguir quórum. Então, só na terça-feira. 
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 E eu diria mais, Deputado Covatti Filho, a quem estiver ansioso por uma 

decisão da Ordem do Dia: qualquer que seja a decisão sobre a questão de ordem, 

surgirá um candidato único. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Esse candidato único, para 

ser eleito — repito —, tem que ter os votos da maioria, e não haverá maioria se 

qualquer partido, não se conformando com a decisão sobre a questão de ordem, se 

retirar. Então, não vai adiantar de nada. O melhor é avançarmos mais um pouco, 

para que tenhamos, se não o consenso, pelo menos a maioria desta Comissão, para 

que cheguemos a uma decisão para terça-feira. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO  - Por isso é importante que V.Exa. a 

responda antes da eleição, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Então, eu vou dar a palavra 

aos que pediram. 

 Com a palavra ao Senador... 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sou eu, Presidente! Sr. Presidente! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Não, tem a palavra, 

primeiramente, o Deputado Paulo Pimenta. 

 O SR. DEPUTADO AGUINALDO RIBEIRO - Presidente Simão, eu estou 

inscrito para falar como Líder. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sr. Presidente, eu quero só levantar 

duas questões, e V.Exa. há de considerá-las, na busca das informações sobre o 

encaminhamento da decisão. 

 Em primeiro lugar — isto não foi dito aqui, mas eu acho que precisa ser dito: 

que todos saibam que, numa eventual eleição, ela será secreta. A eleição será 

secreta. 

 Em segundo lugar... 

 (O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Atenção! Atenção, Senador 

Benedito de Lira! 

 O SR. DEPUTADO AGUINALDO RIBEIRO - Deputado Simão Sessim... 
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 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Se nós guardarmos analogia com a 

orientação que ocorreu na eleição dos membros das Comissões da nossa Casa, a 

Câmara dos Deputados, será fundamental que saibamos, com base na 

proporcionalidade, quem efetivamente poderemos indicar. A rigor, dentro de um 

mesmo bloco ou de um mesmo partido haveria possibilidade de outro Deputado se 

inscrever, no caso de uma eleição. 

 Hipoteticamente, do ponto de vista regimental, se o Deputado Milton Monti 

abrisse mão da candidatura, dependendo, outro Deputado do mesmo partido 

poderia se inscrever, de acordo com o princípio da proporcionalidade, seguindo a 

mesma orientação que serviu para as nossas Comissões. 

 Então, eu quero que V.Exa. considere isto também: arguida a 

proporcionalidade, como será feita a indicação? E que fique claro para todos que, se 

nós formos ter uma eleição aqui no voto, ela será secreta. 

 Portanto, ainda terá que haver muito diálogo, porque uma votação secreta se 

torna sempre muito emocionante. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Muito bem, Deputado Paulo 

Pimenta. 

 Tem a palavra o Senador Wellington Fagundes. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO AGUINALDO RIBEIRO - Presidente Simão Sessim, eu 

estou inscrito. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES - Sr. Presidente, 

primeiramente, nós temos que considerar que a sociedade nos cobra, porque o País 

já está praticamente parado em termos de orçamento. Muitos Ministérios não têm 

condições orçamentárias de tocar. Portanto, isso é uma responsabilidade de todos 

nós. E é claro que a tentativa do acordo, sem dúvida nenhuma, é o melhor caminho. 

 V.Exa. está marcando reunião para terça-feira. Eu pergunto se V.Exa. não 

poderia convidar — mesmo não sendo uma reunião oficial — as lideranças 

partidárias, para, na segunda-feira, sob a sua Presidência, tentarmos buscar uma 

harmonia, a fim de na terça-feira já termos algo encaminhado. V.Exa. terá 

oportunidade de, daqui até lá, junto com a consultoria, analisar todos os aspectos. 

Nós poderíamos fazer isso na segunda-feira à tarde. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Vamos marcar para as 5 

horas ou 6 horas. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES - Às 5 horas ou às 6 horas. 

V.Exa. define. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Às 5 horas. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES - Eu acredito que seria um 

caminho. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Vou expedir o convite. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES - Perfeito. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Não é oficial, mas vou 

expedir o convite. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES - Acho que vamos conseguir 

dar uma resposta. Senão, na terça-feira, nós não teremos chegado a um acordo 

ainda. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Boa sua sugestão. 

 O último orador inscrito é o nobre Deputado Aguinaldo Ribeiro, meu Líder. Eu 

sei que ele está zangado comigo. 

 O SR. DEPUTADO AGUINALDO RIBEIRO - Presidente Simão Sessim, muito 

obrigado pelo gesto, como sempre carinhoso, de V.Exa. para comigo. 

 Eu quero deixar aqui consignado, porque é importante para nós do Partido 

Progressista — o Deputado Covatti Filho fez uma questão de ordem —, que nós 

mantemos o nosso entendimento sobre a questão de ordem que foi abordada. E 

quero aqui também consignar, Presidente Simão, que, na próxima terça-feira, não 

havendo acordo... 

 O que se passou nos bastidores? Nós discutimos teses, e eu defendi — é 

bom que se diga — aquilo que é a prática da Comissão. Se nesta Comissão até hoje 

não houve disputa foi porque seguiu-se um rito. Que fato novo houve para que esse 

rito fosse quebrado e houvesse essa discussão? Foi a questão constitucional da 

chamada janela partidária, que permitiu a movimentação dos Parlamentares. É disso 

que está tratando o ofício do Presidente do Senado, que foi encaminhado a esta 

Casa. 
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 Então, já existem aqui as percepções de cada bloco, de cada partido. Se, a 

rigor, formos cumprir a Resolução nº 1 — é nosso entendimento que, com base nela, 

deve se conduzir esta Comissão, a resolução existe para isso —, nós devemos 

observar exatamente a Resolução nº 1. É ela que vai pautar o nosso entendimento. 

 Dito isso, eu faço um apelo a V.Exa. Na convocação — nós concordamos, até 

por ausência de quórum, neste momento —, no meu entendimento, será muito 

difícil... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - E que começou a Ordem do 

Dia no Senado. Nós temos que suspender os trabalhos. 

 O SR. DEPUTADO AGUINALDO RIBEIRO - Nós compreendemos isso, mas 

o nosso entendimento é que V.Exa. produza, com a assessoria desta Comissão, a 

elucidação das questões de ordem que foram levantadas, a fim de que nós 

possamos, na próxima terça-feira — não sei qual para que horas V.Exa. vai 

convocar... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Para as 14h30min. 

 O SR. DEPUTADO AGUINALDO RIBEIRO - Para a mesma hora, 14h30min. 

Se às 14h30min V.Exa. abrir a reunião e, no primeiro instante, já houver acordo, nós 

vamos reproduzir na Comissão o acordo que foi construído. Se, contudo, não houver 

acordo, que V.Exa. imediatamente, aberta a reunião, responda às questões de 

ordem e, na sequência, proceda à eleição. 

 V.Exa. disse uma coisa aqui: que isso nunca aconteceu nesta Casa. Neste 

País também tem acontecido muita coisa que nunca aconteceu. Então, não será 

também um absurdo nós disputarmos no voto aqui, se for o entendimento, se não 

produzirmos o acordo, de que sou defensor, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Líder Aguinaldo Ribeiro, foi 

levantada uma questão, que é muito difícil de resolver, sem um acordo, fora da 

Presidência. São as três Vice-Presidências. Quem as ocuparia? Senadores? 

Deputados? Como? Nunca houve isso, sempre houve o acordo. Então, damos a 1ª 

Vice-Presidência para um bloco, a 2ª Vice-Presidência para outro e a 3ª Vice-

Presidência... Esse é outro problema que vai surgir. Eu só estou ouvindo falar em 

candidatura de Presidente. Ninguém falou... 
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 O SR. DEPUTADO AGUINALDO RIBEIRO - Elege-se o Presidente e depois 

elegem-se os demais membros. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Seria paritária? Se for 

paritária, o Senado leva desvantagem. 

 O SR. DEPUTADO AGUINALDO RIBEIRO - Nós vamos cumprir o 

revezamento que está previsto na resolução e eleger, em primeiro lugar, o 

Presidente e, depois, os demais membros. Mas eu não quero aqui antecipar a 

sessão de terça-feira. Quero apenas solicitar que as questões de ordem estejam, na 

próxima terça-feira, elucidadas por V.Exa., com o apoio da assessoria desta 

Comissão, para que possamos avançar. Como disse, nós estamos em um ano 

atípico. Estamos quase no meio de maio. Na próxima semana, estaremos na 

metade do mês de maio... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - É verdade. 

 O SR. DEPUTADO AGUINALDO RIBEIRO - ... quase próximo ao recesso, 

sem que... Hoje, parece-me, as Comissões estão começando a se reunir. 

 Por fim, eu espero que nós tenhamos a capacidade de construir um acordo. 

Nós vamos defender isso, e tenho defendido isso desde a última reunião. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Eu lamento. Não 

acompanhei os entendimentos havidos lá porque tinha de ficar aqui, para a 

Comissão não ficar esvaziada. 

 O SR. DEPUTADO AGUINALDO RIBEIRO - Presidente, eu tenho uma 

convicção... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Eu quero dizer o seguinte: 

não houve acordo, mas era preciso tentar. Só se falou em Presidência. Não sei se lá 

foi discutido o problema das Vice-Presidências, não sei se lá foi discutido o problema 

da relatoria. Se couber ao PP... 

 O SR. DEPUTADO AGUINALDO RIBEIRO - Presidente, a única convicção 

que tenho — e posso dizer isso sem falsa modéstia — é que eu tive razão ao indicar 

V.Exa. para presidir esta Comissão. Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Nada mais havendo a tratar 

na reunião de hoje e tendo se iniciado a sessão do Senado antes de fazermos 
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qualquer deliberação, nós vamos suspender a presente reunião, para continuarmos 

no dia 17 de maio, terça-feira, às 14h30min. 

 Está suspensa a reunião. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Declaro reaberta a reunião 

de instalação e eleição da Mesa da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização. 

 Assumo a condução dos trabalhos conforme estabelecido no art. 14 da 

Resolução nº 1, de 2016, do Congresso Nacional. 

 Há quórum para deliberação nas representações das duas Casas. 

Procederemos, então, à eleição dos cargos da Mesa. 

 Expediente sobre a mesa. 

 Correspondência interna recebida: Ofício nº 145, de 10 de maio 2016, do 

Líder do Bloco Parlamentar PP/PTB/PSC, Deputado Aguinaldo Ribeiro, indicando o 

nobre Deputado Arthur Lira para o cargo de Presidente. 

 Passamos à eleição. 

 Eu gostaria apenas de esclarecer que esta Presidência deixou de responder 

às questões de ordem em virtude de que, durante uma grande reunião realizada na 

noite de ontem, nós tivemos oportunidade de, em consultando todas as Lideranças, 

chegar a um acordo. Esse acordo baseia-se não só na opinião das Lideranças, mas 

também em todas as normas que buscamos: a Emenda nº 1, o Regimento Comum, 

o Regimento Interno do Senado Federal e o Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados. Ele se baseia em todos os instrumentos que pudermos utilizar para esta 

eleição. 

 Diante desse acordo, eu acho desnecessário — a não ser que haja a 

exigência dos autores — que eu responda às questões de ordem, mas estão prontas 

as respostas. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO  - Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Pois não, Deputado Covatti 

Filho. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO  - Para celebrarmos esse acordo, que foi 

feito como V.Exa. bem explicou, e achando desnecessário que V.Exa. responda às 

questões de ordem, eu retiro a minha questão de ordem. 

 Aproveito também para sugerir que façamos a eleição por aclamação, a fim 

de homologarmos esse acordo. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Essa é a consulta que farei 

de imediato. 

 Antes, quero render uma homenagem. Esse acordo teve um início, e quero 

citar o nome daquele que a ele deu início: o Deputado Claudio Cajado. 

 Deputado, V.Exa. foi, sem dúvida, um dos grandes nomes desse acordo. 

Portanto, quero não só agradecer a V.Exa., mas conceder-lhe a palavra, para que 

possa expressar não só o seu contentamento, mas também a sua liderança nesta 

Comissão. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO  - Sr. Presidente, V.Exa. vai me 

deixar vermelho desse jeito. Eu confesso que não cabe a mim a autoria desse 

acordo, mas agradeço a V.Exa. e aos membros da Comissão. O acordo foi fruto do 

entendimento entre os membros da Casa. Houve o amadurecimento das 

consequências que poderíamos ter com essa votação, que, inclusive, abriria 

precedente para outras Comissões. 

 Valeu o espírito público. Valeu o interesse maior do País e o entendimento de 

que esta Comissão só funciona sob a égide do acordo. Não adianta forçar a corda. 

 Se eu pude contribuir foi graças, primeiro, a V.Exa., que a mim determinou, 

naquele momento, proceder ao acordo. Portanto, eu transfiro essas homenagens — 

elas me são imerecidas —, primeiro, a V.Exa., que está presidindo os trabalhos 

muito bem, e, segundo, àqueles que se dispuseram a fazer o entendimento, 

notadamente ao PR, nas pessoas dos Deputados Milton Monti, Vicentinho, do Líder 

Arthur Lira, que será eleito Presidente, e do nosso querido Deputado Sergio Souza, 

do PMDB. O Deputado Sergio também abriu mão do direito à vaga, em um 

entendimento muito positivo. 

 Eu espero que o Senado agora possa indicar o nome do 1º Vice-Presidente e 

do 3º Vice-Presidente, para que a Câmara, sequencialmente, após a eleição do 

Deputado Arthur Lira, possa indicar o 2º Vice-Presidente. 

 Portanto, parabéns para todos nós. 

 Eu confesso que V.Exa. me deixou quase sem graça, porque eu não sou 

merecedor desse elogio. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Eu ia também destacar, em 

relação a esse acordo, a forma como se conduziu o Deputado Sergio Souza. 
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 Deputado Sergio Souza, V.Exa., que abriu mão de tudo — de tudo, não, mas 

da Presidência — gostaria de falar alguma coisa? 

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Na verdade, o Brasil começa com uma 

nova roupagem, e nós entendemos que esta Comissão é muito importante para que 

o Brasil dê certo. 

 Eu conversei com alguns Senadores, na semana passada e esta semana, e 

me sentei para debater com o Deputado Arthur Lira. E nós temos a mesma opinião: 

há que se produzir nesta Comissão soluções para o povo brasileiro e soluções para 

o Governo, que precisa dar uma resposta à sociedade. 

 Então, pelo bem dos membros da CMO e pelo bem do Parlamento Brasileiro, 

o acordo, neste momento, é o que de melhor nós temos para esta Comissão e para 

o Parlamento brasileiro. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Obrigado, Deputado Sergio 

Souza. 

 Antes de passar à votação, eu gostaria de fazer mais uma consulta ao 

plenário. A Mesa desta Comissão é constituída de Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º 

Vice-Presidente e 3º Vice-Presidente e, naturalmente, da relatoria-geral e das 

relatorias setoriais. Então, pergunto ao Plenário se podemos proceder à eleição 

apenas do Presidente, deixando que S.Exa., que tem uma habilidade fantástica e já 

foi Líder, faça as costuras necessárias para complementar o grande acordo, que 

seria a eleição dos demais. 

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Sr. Presidente, uma informação. Nós 

temos uma Presidência e três Vice-Presidências? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Sim, duas do Senado e 

uma da Câmara. 

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Eu gostaria de sugerir que já 

fizéssemos a votação para a 2ª Vice-Presidência, que pertence à Câmara dos 

Deputados, para cujo cargo meu nome é indicado pelo PMDB. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Elegeríamos, então, o 

Presidente e o 2º Vice-Presidente, que pertence à Câmara dos Deputados. E o 

Senado, então... 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Nós estamos de acordo. 
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 Primeiro, eu quero cumprimentar... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Eu me esqueci de fazer 

referência também a um dos baluartes desse acordo — aliás, o primeiro —, o 

Deputado Milton Monti. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente, embora eu tenha sido o 

primeiro a me manifestar, vou reafirmar aqui a tese, que não é minha, mas da Casa, 

do acordo, da convivência. 

 Eu convivi durante muito anos aqui nesta Comissão, e ela não funciona se 

não for através do acordo. Sem ele, nós iríamos começar mal, iríamos ter 

problemas, no futuro, na apreciação das diversas e relevantes matérias que esta 

Comissão precisa decidir. 

 Desde o início, estabelecemos um entendimento, dentro da lógica, porque, 

mais do que estabelecer acordo, era preciso considerar as questões fáticas. E o fato 

era que o Bloco do PR, por apenas alguns dias — 3 ou 4 dias —, no período de 

janeiro até final do mês de março, era o bloco que tinha o maior número de 

Deputados. 

 Segundo a análise feita pela Mesa do Congresso Nacional, nós éramos o 

bloco que tinha a condição de ocupar a Presidência, mas entendemos os 

argumentos levantados pelo Bloco do PP, que solicitou uma média ponderada dos 

dias em que o partido permaneceu nessa condição ou dos dias em que o Bloco do 

PP permaneceu nessa condição — é evidente que a maior parte do tempo, quase a 

totalidade do tempo, o Bloco esteve nessa condição. 

 Na busca do entendimento, desde a semana passada, eu conversei com o 

Deputado Arthur Lira e o Deputado Sergio Souza. E disse aqui, na primeira reunião, 

quando nós instalamos a Comissão, que entendia que eu não deveria entrar na 

disputa, embora houvesse argumento em contrário. A decisão da Mesa do 

Congresso nos era favorável, mas era preciso ponderar sobre todas as questões de 

uma forma global. Não adiantaria insistir nisso e ter que ir para uma disputa no voto. 

Eu acho que essa disputa não poderia acontecer, e fico muito feliz que ela não 

esteja acontecendo. 

 Então, eu quero saudar o Deputado Arthur Lira, que vai ser nosso Presidente, 

e o Deputado Sergio Souza, que agiu com muita grandeza. 
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 Sendo esta Comissão importantíssima para o País e uma das mais 

importantes do Congresso Nacional, ela não poderia funcionar de outra forma que 

não fosse essa. Espero que, com as matérias que teremos por aqui, embora se 

avizinhem tempos de acirramento político um pouco maior — ou menor —, esta 

Comissão tenha a moderação necessária, para que o País possa encontrar o rumo 

do seu crescimento e do seu desenvolvimento. Esta Comissão é importantíssima 

para isso. 

 Eu quero dizer, portanto, que fico feliz em ter podido participar e colaborar 

para que esse acordo acontecesse. É assim que nós temos que trabalhar. 

 De minha parte, concordo plenamente em que façamos a eleição já dos 

representantes da Câmara, tanto do Presidente, Deputado Arthur Lira, como do 2º 

Vice-Presidente, Deputado Sergio Souza. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Obrigado, Deputado Milton 

Monti. V.Exa. foi, sem dúvida alguma, um dos artífices dessa construção. 

 Eu quero fazer a segunda e última consulta ao Plenário, para que possamos 

começar a votação. Poderíamos fazer a eleição dos cargos de Presidente e 2º Vice-

Presidente por aclamação? (Pausa.) Sim. 

 Então, eu vou colocar em votação essa proposta de eleição por aclamação na 

Representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 Aprovada na Câmara. 

 O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Por unanimidade. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Em votação na 

Representação do Senado. 

 Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovada por unanimidade. (Palmas.) 

 Vamos à votação por aclamação. 

 Nós já temos o ofício com a indicação do Presidente. Não temos ofício 

indicando o 2º Vice-Presidente, mas vamos entender, sem dúvida alguma, que o 

Deputado Sergio Souza, que foi até indicado para Presidente, seja oficialmente o 

candidato do PMDB à vaga de 2º Vice-Presidente. 
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 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - E registre-se, Sr. Presidente, que o 

PR, com o Bloco, aquiesce em que a vaga seja do PMDB. É bom que isso conste 

em ata também. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Como é? 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - É bom constar que nós estamos de 

acordo com a indicação. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - É bom constar em ata que o Bloco 

do PR está de acordo com a indicação do PMDB para a vaga de 2º Vice-Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Acho que todos estão de 

acordo. 

 Portanto, mesmo sem o ofício, eu quero submeter a indicação do Deputado... 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente, essa colocação está 

sendo feita porque, apesar dos entendimentos feitos pela Mesa Diretora desta 

Comissão a respeito do início da Legislatura, na segunda quinzena do mês de 

fevereiro... Todos os entendimentos são polêmicos. O único entendimento pacífico é 

quanto à composição e ao número de Parlamentares, Deputados e Senadores, da 

Comissão. E, nessa composição, nós somos o maior bloco. Então, nós teríamos o 

direito, nessa escolha, à vaga de 2º Vice-Presidente, mas, por fruto do acordo, nós 

concordamos com isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Ah, sim! 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Perfeito. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - É bom que se coloque... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Isso, em ata. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - ...na distribuição das relatorias, nas 

demais distribuições que houver na Casa, há que prevalecer — é preciso que 

prevaleça — o ato baixado pela Mesa do Congresso Nacional. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - E o acordo do Plenário. E sendo a 

votação soberana, Sr. Presidente, fica dirimida qualquer dúvida. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Mais uma vez, agradeço ao 

Deputado Milton Monti. 

 Vamos fazer constar em ata que o PR abriu mão da 2ª Vice-Presidência em 

benefício do PMDB. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 0418/16  17/05/2016 
 
 

 7

 Vamos passar à votação para eleição do candidato único, o nobre Deputado 

Arthur Lira. 

 Os Srs. Deputados que aprovam o nome do Deputado Arthur Lira para 

Presidente da Comissão Mista de Orçamento para o ano de 2016 levantem o braço. 

(Pausa.) 

 Por unanimidade? 

 Temos o Senador Fernando Bezerra Coelho, que honra o Ministro, aqui ao 

nosso lado. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES  - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Tem V.Exa. a palavra. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES  - V.Exa. fez a votação na 

Câmara. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Vamos agora ao Senado. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES  - Exatamente. Eu não tenho 

objeção nenhuma, mas, como estamos no acordo... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Vamos ao Senado, apesar 

de que há um entendimento sobre o Regimento, que fala em pares, e a Câmara 

escolheria o seu representante. Mas vamos aceitar a ponderação de V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Questão de ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Pois não. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Acabou de chegar ao Senador 

Wellington Fagundes, do PR, e ele me relata — inclusive, por atraso do meu voo de 

São Paulo, não cheguei a tempo ontem para a discussão dos Líderes —, que, 

embora o PR tenha aberto mão dessa Vice-Presidência da Câmara, coube ao 

Senador Wellington Fagundes a... 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES - A relatoria da LDO e a 1ª 

Vice-Presidência. E nós poderíamos abrir mão da segunda escolha de Comissão, 

para beneficiar também o PMDB. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Isso. Era para ficar registrado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Seria então o Senador 

Wellington Fagundes... 
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 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Que poderia também ser eleito, se já 

há concordância de todos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Certo. Mas eu deixarei que 

o Presidente Arthur Lira conduza, depois, a eleição para os cargos... 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES - Esse também foi o acordo 

que V.Exa. colocou ontem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - É verdade. Inclusive falou-

se sobre a LDO, ontem, aqui. O Senador Wellington Fagundes foi especial na 

condução do acordo. 

 Vamos passar à votação, no Senado, da indicação do Deputado Arthur Lira 

para Presidente. 

 Os Srs. Senadores que concordam levantem a mão. (Pausa.) 

 Por unanimidade, aprovado o nome do Deputado Arthur Lira. 

 Passamos à escolha para a 2ª Vice-Presidência. O candidato é o Deputado 

Sergio Souza. 

 Os Srs. Deputados que aprovam, apoiam ou votam com o Deputado Sergio 

Souza levantem a mão. (Pausa.) 

 Aprovado por unanimidade. 

 Em votação no Senado. 

 Os Srs. Senadores que aprovam o nome do Deputado Sergio Souza levantem 

o braço. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Eleito para o cargo de 2º Vice-Presidente o Deputado Sergio Souza. 

 O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA  - Sr. Presidente, vamos fazer como 

combinamos lá dentro. O Presidente Arthur Lira acerta a formação do resto da 

chapa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Isso. 

 Com muita honra, convido o nobre Deputado Arthur Lira a assumir a 

Presidência desta Comissão e dirigir os trabalhos desta sessão. (Pausa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Srs. Deputados, Srs. 

Senadores, em primeiro lugar, eu quero agradecer a confiança de todos, neste ano 

curto, difícil, de mudanças radicais tanto na economia como na política. E como o 
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Deputado Simão Sessim presidiu, com muita maestria, com experiência e 

competência os destinos desta Comissão até agora, eu não poderia deixar de 

agradecer a todas as bancadas que participaram das reuniões para que esse acordo 

fosse possível, independentemente de cor partidária, de ideologia, de pensamentos, 

da Câmara e do Senado. Eu não vou aqui nominá-las individualmente, mas eu as 

agradeço, na pessoa do Deputado Milton Monti, do Deputado Sergio Souza e de 

todos os representantes dos partidos que contribuíram, ali dentro, Deputado Claudio 

Cajado, para que esse acordo fosse possível, do PT ao Democratas, incluindo PR, 

PSDB, PDT, PCdoB, PV. Enfim, agradeço a todos os Deputados e Senadores que 

compõem esta Comissão. 

 Esperamos que a serenidade, que sempre me guiou ao conduzir a CCJ no 

ano passado, Senador Waldemir Moka, predomine e prevaleça, para que sempre, 

na base do diálogo, como esta Comissão sempre se comporta, na base dos acordos 

partidários, nós possamos cumprir a nossa obrigação. E já temos um desafio de 

pronto: analisar o PLN 1, relativo à revisão da meta fiscal. Que nós possamos 

discuti-lo nesta Comissão, sem abrirmos mão das nossas prerrogativas em benefício 

do Plenário do Congresso Nacional. 

 Todos nós, juntos, temos a obrigação de, neste momento de implementação 

de mudanças, de dificuldades, fazer o máximo esforço possível, sem abrir mão das 

questões programáticas de cada partido, mas pensando no Brasil, pensando no 

desenvolvimento, pensando no crescimento, pensando que nós temos que 

ultrapassar essa fase de muita dificuldade. 

 E esta Comissão, a última a ser instalada no Congresso, tem um papel 

preponderante, um papel importante: o do fortalecimento, para que a economia 

responda, para que as metas sejam cumpridas, para que a Lei Orçamentária tenha 

realmente a sua finalidade maior atendida por esta Comissão. 

 Enfim, não me alongando, quero agradecer a paciência, a determinação, a 

ajuda, o companheirismo de cada Parlamentar, Senador e Deputado. E juntos 

iremos fazer com que o Colégio de Coordenadores e o Colégio de Líderes se 

reúnam com frequência, com assiduidade, a fim de que possamos discutir lá dentro, 

para que aqui, na medida do possível, os temas já cheguem com consenso. 
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 Dito isso, quero parabenizar o nosso amigo Deputado Sergio Souza pela 

eleição e agradecer ao Deputado Milton Monti e ao próprio Deputado Sergio Souza 

pela árdua missão de dialogar, representando cada um o seu partido, para que nós 

pudéssemos chegar a essa finalidade, o acordo, nesta Comissão, mais uma vez. 

 Quero dizer ainda que, conforme combinamos ali dentro, ligarei pessoalmente 

para o Senador Eunício Oliveira, Líder da maior bancada do Senado, para que ele 

faça a indicação do Relator do Orçamento. 

 Nós conversamos, e alguns acordos foram possíveis por parte do PR: a 

relatoria da LDO, que cabe ao Senado este ano; a abertura de espaço, no caso da 

segunda vaga da sub-relatoria, pelo PR, para atender ao PMDB. Enfim, todos os 

outros critérios serão obedecidos, tanto com base na proporcionalidade como nos 

acordos que foram firmados. Essa é a nossa intenção e a nossa obrigação. 

 Dito isso, vou ler alguns procedimentos e diretrizes gerais e, em seguida, 

franquearei a palavra a todos que a quiserem. 

 1) Conforme o disposto no art. 17, § 1º, e art. 19 da Resolução nº 01, de 

2006, do Congresso Nacional, o dia 22 de maio é o prazo regimental para a 

indicação das relatorias e comitês. Tendo em vista que o dia 22 será domingo, 

estabeleço como prazo final o dia 24 de maio, próxima terça-feira — nada impedindo 

que possamos, através de acordo, numa reunião que chamarei para amanhã, defini-

las, se tivermos condição de fazê-lo. São elas: Relator-Geral da Receita, Relator-

Geral do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, Relatores Setoriais do Projeto 

de Lei Orçamentária para 2017, Relator das contas prestadas pelo Chefe do Poder 

Executivo, além de suas próprias, as dos Presidentes dos órgãos dos Poderes 

Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério Público. 

 Para fazer as indicações, as Lideranças partidárias deverão observar o 

disposto no art. 16 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional. 

 2) O dia 24 de maio também será o prazo final para a indicação dos membros 

e coordenadores dos seguintes comitês, conforme estabelece o art. 18 da 

Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional: 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 Admissibilidade de Emendas. 
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 Solicito a indicação, por parte dos Líderes partidários, dos Parlamentares que 

integrarão o colegiado e representantes das Lideranças partidárias com assento 

nesta Comissão. 

 Inicialmente, as reuniões ordinárias serão realizadas às terças-feiras, às 

14h30min, neste plenário, até que haja acordo com o novo colegiado de 

representantes das Lideranças partidárias com assento na CMO. 

 Como primeiro inscrito está o Senador Wellington Fagundes e, na sequência, 

o Deputado Milton Monti e o Deputado Sergio Souza. 

 Com a palavra V.Exa., Senador Wellington Fagundes. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES - Sr. Presidente, inicialmente, 

é claro, gostaria de parabenizá-lo pela competência, por ter buscado o diálogo para 

que chegássemos a esse consenso, inicialmente, com a união do PR e do PP, para 

que V.Exa. pudesse ser eleito o nosso Presidente. 

 Além disso, gostaria de cumprimentar o nosso Presidente Simão Sessim pela 

sua experiência de vida. Ele soube com paciência ouvir todos nós e, inclusive, a 

meu pedido, marcou a reunião de ontem para que pudéssemos construir esses 

entendimentos. E quero também cumprimentar, em nome dos nossos companheiros 

de partido, os Deputados Milton Monti, Vicentinho Júnior e Aelton Freitas, que 

designaram a todos nós esse trabalho. 

 Da reunião de ontem, o Deputado Leonardo Quintão participou efetivamente, 

e, por isso, em nome do Líder do seu partido, quero parabenizar S.Exa., porque 

também estava na busca desse entendimento. 

 E não posso deixar de parabenizar também, é claro, o maior cabo eleitoral. 

V.Exa. pode ser muito bom de voto, mas tem um cabo eleitoral melhor ainda: o 

nosso companheiro, Senador Benedito de Lira. S.Exa. me disse: “Olha, você vai ter 

que cuidar lá do meu filho e pronto.” Então, agora, eu pedi a ele que passe a ser 

meu pai lá. 

 Portanto, eu quero parabenizar o Senador Benedito de Lira. 

 Conversei muito com o Senador Waldemir Moka sobre a possibilidade, 

inclusive, de se fazer algum entendimento no Senado. Mas, de qualquer forma, já 

temos Presidente eleito. Agora caberá a ele dar prosseguimento nos trabalhos, para 

que possamos concluir aquilo que é preocupação de todos nós — não é, Deputado 
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Simão Sessim? Não se poderia ficar até este momento sem que a Comissão fosse 

instalada. Eu já disse isso no Senado. 

 Nós não podemos ser os causadores da crise brasileira nem ampliá-la. Nós, 

da Comissão Mista de Orçamento, temos que ser a solução, temos que dar 

celeridade aos nossos trabalhos, até porque, hoje, pelo que vemos no nosso 

Regimento, o Governo está muito mais engessado. Esta Comissão terá que ter uma 

atividade muito mais intensa, principalmente porque, na crise, o Governo vai ter que 

mandar a esta Casa matérias orçamentárias quase que o tempo todo. 

 Mas eu tenho certeza, Deputado Arthur Lira, de que V.Exa., pela sua 

juventude e pela experiência demonstrada também na Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania, vai conduzir esta Comissão com maestria e haveremos de 

dar resposta ao Brasil. O Brasil espera isso de todos nós. 

 Não pode um Ministro dizer amanhã que tem recursos, mas não tem como 

consertar um buraco ou melhorar uma estrada, porque não tem dotação 

orçamentária, não tem limite. 

 Então, quero parabenizar V.Exa. e o nosso Deputado Milton Monti, que vai 

pegar uma Relatoria muito importante principalmente para o Ministério dos 

Transportes, que tem o Deputado Maurício Quintella Lessa como Ministro, agora 

com muito mais complexidade, porque é um ano com pouco recurso e as estradas 

continuam as mesmas e continuam precisando ser recuperadas. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Agradeço ao Senador 

Wellington Fagundes as palavras. Tenho certeza de que, juntos, conseguiremos 

desempenhar um papel que realmente seja do tamanho que o Brasil merece. 

 Tem a palavra o Deputado Milton Monti. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Eu quero cumprimentá-lo, Presidente 

Arthur Lira. Já fiz aqui todo o relato dos acordos que foram feitos. Quero 

cumprimentá-lo pela proposta e pelo cuidado que está tendo, aqui em nossa 

Comissão, em tentar votar o parecer oferecido ao Projeto de Lei do Congresso 

Nacional nº 1. É muito importante que esta Comissão cumpra com suas atribuições. 

 Eu quero aproveitar para fazer publicamente um apelo aos coordenadores e 

aos partidos com assento nesta Comissão. Que, neste caso específico — depois, 
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provavelmente, teremos outros embates políticos, mas este vai propiciar que a 

Comissão cumpra com a sua função precípua —, para que não venhamos a ser 

atropelados e a ver essa matéria ser tratada apenas no Plenário do Congresso 

Nacional, nós façamos um entendimento, um esforço, para que, sem obstrução, mas 

fazendo os posicionamentos políticos que cada partido queira fazer, votemos o PLN 

1 nesta Comissão. 

 A Comissão não pode abrir mão de participar de todos os assuntos que dizem 

respeito às suas funções, às suas atribuições, e este, evidentemente muito 

importante, é um deles. Por isso, quero cumprimentar V.Exa., Presidente Arthur Lira. 

 Quero aqui circundar essa proposta, apelando a todos os partidos. Que as 

pessoas, é claro, manifestem as suas posições políticas, mas que não tenhamos 

obstrução e possamos votar brevemente esse projeto de lei, para que, então, ele 

possa ser deliberado pelo Plenário Congresso Nacional. 

 Fazer isto é muito importante. Eu acho que assim vamos delimitando as 

questões que são de nossa atribuição, com base no entendimento de que nós não 

podemos ser atropelados. Aliás, nenhuma Comissão desta Casa pode, e não 

podemos concordar com isso. 

 Aqui fica, então, este meu apelo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Muito obrigado, Deputado 

Milton Monti. 

 Com a palavra o Deputado Sergio Souza. 

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Sr. Presidente, Deputado Milton Monti, 

Senador Wellington Fagundes, Deputado Vicentinho, Senador Benedito de Lira, 

Deputado Simão Sessim, nós sabemos que esta Comissão terá durante o ano, por 

mais que seus trabalhos comecem com 1 mês e tanto de atraso — porque ela se 

encerrou na última terça-feira do mês de fevereiro, e temos em torno de 4 ou 5 

semanas sem os trabalhos desta Comissão —, ela não traz nenhum prejuízo maior. 

Afinal, nós todos sabemos que estamos com uma pauta bastante lenta na Câmara 

dos Deputados e no Congresso Nacional como um todo, porque tivemos uma pauta 

bastante discutida nos últimos tempos, a pauta do impeachment. E esta é uma 

semana destinada à composição do novo Governo, e muitos projetos chegarão a 

esta Comissão e ao Parlamento brasileiro. 
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 Então, nós temos aqui uma grande responsabilidade. E não temos como 

construir uma solução para o Brasil sem analisarmos detidamente as propostas que 

virão do Governo e sem termos uma percepção da importância do Parlamento 

nessas horas de decisão. 

 É em nome do Brasil e do povo brasileiro, Senador Flexa Ribeiro, Deputado 

Duarte, que nós temos que agir aqui nesta Comissão, e não porque este ou aquele 

partido presidia ou preside o País. 

 Nós temos a sensação de que uma coalização de partidos que querem o bem 

do País, querem que o Brasil saia da crise e volte a crescer, transformou-se neste 

novo Governo, em que a maioria dos partidos de V.Exas. têm assento. E nós aqui 

teremos a responsabilidade de fazer as transformações, através das alterações 

legislativas que nos são cabíveis. 

 Agradeço a cada um de V.Exas. o apoio nessa composição da Mesa, ao lado 

do companheiro Arthur Lira, que é um grande amigo. 

 Não tenho dúvida, Deputado Arthur Lira, de que V.Exa. vai fazer aqui na 

CMO, como fez na CCJ, no ano passado, um grande mandato em favor do 

Parlamento, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Com a palavra o Senador 

Benedito de Lira. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA  - Sr. Presidente, eu não sou membro 

da Comissão, mas eu quero cumprimentá-lo, nesta oportunidade, pela sua 

capacidade de articulação e por fazer com que as coisas aconteçam dentro de um 

clima de tranquilidade. 

 Eu quero agradecer, sem dúvida nenhuma, ao companheiro Deputado 

Wellington Fagundes, com quem tive algumas conversas a respeito da participação 

do Senado na Comissão de Orçamento. 

 Eu já tive oportunidade de fazer parte desta Comissão, como Deputado e 

como Senador, e bem sei da sua importância, bem sei da sua responsabilidade. 

 A Comissão de Orçamento tem que deixar de lado, muitas vezes até, 

determinados interesses de ordem partidária para pensar no todo, para pensar no 
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conjunto. E V.Exas. deram demonstração de capacidade e, ao mesmo tempo, de 

amadurecimento político. 

 O momento que estamos vivendo é muito delicado e exige de cada um de 

nós, independentemente até dos desencontros partidários, uma ação muito maior, 

que é pensar neste País. 

 Nós estamos saindo de uma dificuldade. Tivemos o compromisso de fazer a 

esperança reviver. 

 Então, eu quero agradecer aos companheiros do Senado, os Senadores 

Flexa, Fernando, Moka e, particularmente, a esse companheiro, amigo e irmão, que 

é o Senador Wellington Fagundes, e ao Deputado Milton Monti, com quem tive 

convivência aqui na Câmara dos Deputados. 

 Quero fazer aqui um registro, Deputado Wellington. O PR foi o companheiro 

da primeira hora, foi um aliado. Nós somos aliados em Alagoas. Fiquei muito feliz 

com a ida do Deputado Maurício Quintella Lessa para o Ministério dos Transportes. 

E tenho dito a Maurício — ele sabe disso — que eu tenho o Deputado Arthur como 

filho. Maurício é meu segundo filho. Eu tenho uma preocupação muito grande com o 

Maurício, que é um grande Parlamentar, um companheiro da melhor qualidade. 

 Então, Deputado Milton, em seu nome, quero cumprimentar os Parlamentares 

do PR. Eu tive a felicidade de conviver com muitos deles, quando Deputado. 

 A convivência com a Câmara é muito salutar. Eu tive também o prazer de me 

reencontrar com alguns colegas que, à época, eram Deputados comigo. Eu cheguei 

ao Senado, depois o Senador Wellington e outros companheiros chegaram, já neste 

segundo período da minha gestão de Senador. 

 Então, eu quero, Deputado Arthur Lira, dizer a V.Exa. que a expectativa do 

Brasil e dos brasileiros está voltada para o Congresso Nacional, assim como a 

esperança de todos nós. Precisamos realmente dar as mãos e unidos definir as 

coisas, sem abrir mão das prerrogativas, tampouco dos interesses de cada Estado 

isoladamente, mas pensando no conjunto. E tenho certeza absoluta de que V.Exa., 

como fez um bom trabalho, pelas informações que nós temos, na Comissão de 

Constituição e Justiça da Câmara, o fará agora também na Comissão de 

Orçamento. 
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 Quero cumprimentar o Deputado Simão Sessim pela maestria na condução, 

até este momento, dos trabalhos desta Comissão e dizer a S.Exa. e a todos que 

continuemos firmes no mesmo propósito e com o mesmo sentimento de brasilidade. 

 Parabéns a V.Exa. e a todos que haverão de compor a Mesa Diretora desta 

Comissão e aos Parlamentares que compõem a Comissão de Orçamento, quer no 

Senado, quer na Câmara. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Muito obrigado, Senador 

Benedito de Lira, meu pai e, segundo o Senador Wellington Fagundes, principal 

cabo eleitoral do Senado. 

 Srs. Deputados e Senadores, antes de encerrar, convoco reunião 

extraordinária para amanhã, dia 18 de maio de 2016, quarta-feira, neste plenário, 

exatamente às 15 horas e 35 minutos, com pauta única: apreciação e discussão do 

PLN 1/2016. Convoco ainda reunião dos Srs. Líderes ou coordenadores de bancada 

para as 14 horas, na sala da Comissão Mista de Orçamento, para que possamos, 

previamente, discutir o teor técnico do parecer do PLN. Farei indicação, ainda hoje, 

do Relator do PLN 1, para que todos tenham conhecimento, e, ainda, a publicação 

do mesmo no Diário da Câmara dos Deputados eletrônico. 

 Feita esta convocação, encerro a presente reunião, convocando outra, como 

já disse, para manhã, às 15 horas e 35 minutos. 

 Muito obrigado. 




