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Resultado da 9ª Reunião do Colegiado de Representantes das 
Lideranças Partidárias na CMO, em 26/11/2019, às 14 horas. 

 

 

Os trabalhos foram abertos pelo Presidente, Senador Marcelo Castro 

(MDB/PI), às 14h57min.  

        Compareceram os seguintes membros do CRLP – Deputados: André 

Figueiredo (PDT/CE), Cacá Leão (PP/BA), Domingos Neto (PSD/CE), Domingos 

Sávio (PSDB/MG), Edmilson Rodrigues (PSOL/PA), Gonzaga Patriota (PSB/PE),  

Hildo Rocha (MDB/MA), Lucas Gonzalez (NOVO/MG), João Carlos Bacelar (PL/BA), 

Márcio Marinho (PRB/BA), Misael Varella (PSD/MG), Vicentinho Júnior (PL/TO) e 

Wilson Santiago (PTB/PB); e os Senadores: Luiz do Carmo (MDB/GO), Marcelo 

Castro (MDB/PI), Presidente da CMO, Wellington Fagundes (PL/MT) e Zequinha 

Marinho (PSC/PA). Além destes, compareceram os seguintes parlamentares não-

membros: Deputados Aluisio Mendes (PODE/MA), Bohn Gass (PT/RS), Hercílio 

Coelho Diniz (MDB/MG), Nivaldo Albuquerque (PTB/AL), Marx Beltrão (PSD/AL) e 

Dra Soraya Manato (PSL/ES).   

        O Presidente, Senador Marcelo Castro (MDB/PI), abriu os trabalhos e em 

seguida informou que o prazo para apreciação da Lei Orçamentária Anual para 2020 

(PLN 22/2019-CN) estava exíguo e por isso solicitou o empenho dos Relatores 

Setoriais na elaboração e votação dos relatórios. Informou ainda que a Mensagem 

Modificativa da Proposta Orçamentária não havia sido enviada pelo Executivo até 

aquele momento, mas havia expectativa de recebimento naquele dia, e que o prazo 

para alteração/ajustes de emendas estava aberto até quinta-feira, dia 28 de 

novembro às 18 horas.  
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 Após, o Presidente destacou a importância da aprovação da Lei 

Orçamentária dentro do prazo regimental e fez a leitura do Cronograma Alterado 

Detalhado para discussão e aprovação por aquele Colegiado. 

 O Deputado Domingos Neto, Relator-Geral, solicitou empenho para 

votação do Projeto de Lei ainda neste ano, tendo em vista o esforço dispensado para 

aprovação da EC nº 100 que torna obrigatória a execução da programação 

orçamentária proveniente de emendas de bancada de parlamentares. 

 O Deputado André Figueiredo, Líder do PDT, sugeriu alteração no 

Cronograma e solicitou que a votação da proposta orçamentária fosse realizada no 

dia 17 de dezembro, terça-feira. Para tanto foi acordado, entre os presentes, que o 

prazo de três dias para aprovação do Relatório, de acordo com o art. 128 da 

Resolução 01/2006-CN, será dispensado. 

  Ainda, o Deputado Wilson Santiago, solicitou também esforço dos 

líderes partidários para o cumprimento do cronograma detalhado proposto. 

 Diante do exposto, o Colegiado aprovou o Cronograma Detalhado e 

em seguida o Presidente, Senador Marcelo Castro, encerrou a reunião do Colegiado 

de Líderes, às 15h22min.  

 

 

Brasília, 26 de novembro de 2019. 

 

 

                                                   WALBINSON TAVARES DE ARAÚJO 
                                                    Secretário Executivo             

 

 

 


