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O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Há número

regimental para a abertura dos trabalhos.

Declaro iniciada a 8ª reunião extraordinária da Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias

constantes da Pauta nº 23, de 2008.

Ao meu lado, o nosso Relator da Receita.

Nós hoje faremos uma audiência pública com o nosso Ministro do

Planejamento, para que S.Exa. nos faça uma exposição sobre a Lei Orçamentária

Anual para 2009.

Esta Comissão tem cumprido, até aqui, todos os prazos. Esta Comissão

pretende continuar trabalhando neste mesmo diapasão, com a responsabilidade que

lhe compete e com a ciência do momento que o País enfrenta. Diante disso,

devemos aprovar nesta Comissão, até a próxima terça-feira, o Relatório da Receita,

que vai oportunizar o início dos trabalhos propriamente dito.

Passarei a palavra ao nosso Relator da Receita, Deputado Jorge Khoury, que,

aliás, quero cumprimentar, bem como os membros do Comitê de Avaliação da

Receita. Durante o período eleitoral, só com a sua dedicação foi possível ter este

trabalho hoje pronto e acabado.

Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Parlamentares, é um prazer muito grande estar aqui, exatamente dando seqüência

ao nosso trabalho, junto com o Comitê de Avaliação da Receita e com o apoio

técnico da Comissão de Orçamento, que nos propiciou chegar ao Relatório da

Receita para o Orçamento de 2009.

É evidente que esse trabalho foi desenvolvido com base na proposta que

recebemos do Governo Federal. É evidente que temos consciência do momento que

estamos vivendo, do novo cenário: a crise econômica mundial, surgida nos Estados

Unidos e que, efetivamente, atinge todo o planeta.

Trabalhamos de maneira bastante consciente e bastante responsável. A

mesma equipe que acompanhou a elaboração dos últimos relatórios, aqui no

Congresso, é que nos assessorou, usando igual metodologia, o que nos propiciou

cumprir o calendário estabelecido por esta Comissão e apresentar o Relatório da
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Receita, para que, de conhecimento do Presidente desta Comissão e dos demais

membros, possa ir à publicação e, assim, na próxima terça-feira, ser discutido e

avaliado aqui.

Diante do exposto, eu gostaria de passar o relatório às mãos do Deputado

Mendes Ribeiro Filho, que tem dado dinamismo e bastante celeridade aos trabalhos

desta Comissão e feito com que efetivamente a Resolução nº 1 seja cumprida. Com

a Comissão de Orçamento atuando de forma dinâmica e com responsabilidade,

junto com as ações do Executivo, poderemos oferecer ao País uma proposta de

Orçamento realista para o ano de 2009.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Peço, por favor, à

Secretaria que faça chegar aos Parlamentares cópia do Relatório da Receita

apresentado. E mais uma vez ressalto que quando se quer se faz.

Deputado Jorge Khoury, V.Exa. e a sua equipe de trabalho foram

extremamente competentes. V.Exa. acaba de desmistificar, mais uma vez, atos

anteriormente não praticados. Em período eleitoral, V.Exa. entrega o Relatório da

Receita no momento em que precisava ser entregue.

Repito: esta Comissão está consciente da sua responsabilidade e do

momento que vive o Brasil. A avaliação feita por V.Exa., Deputado Jorge Khoury, e

pelo Comitê de Avaliação da Receita, orgulha esta Casa. Certamente, quando

tivermos de “reestimar” a receita, em novembro, comprovaremos a responsabilidade

de V.Exa. e de sua equipe, ao colocar no papel o que estão nos apresentando

agora.

V.Exa. tem a nossa admiração, o nosso respeito e o nosso agradecimento.

Tenho certeza de que falo em nome de todos os membros desta Comissão, de

todos nós que integramos a Comissão Mista de Orçamento.

Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Ilustre Presidente, V.Exa. fala também

em nome da Bahia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Da Bahia? Eu pensei

que o segundo turno das eleições houvesse dividido a Bahia. Nem assim aconteceu

isso? (Risos.) Que beleza!
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Pois bem. Agradeço mais uma vez.

Nós estamos aguardando a chegada do nosso Ministro do Planejamento. Eu

vou suspender a reunião e aguardar a chegada do Ministro, para que, tão logo

S.Exa. chegue, venha a iniciar a sua exposição, e não interrompamos alguma

discussão que porventura tenhamos começado. Está bem, Deputado José Rocha?

Muito obrigado.

Está suspensa a reunião.




