
CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos  e Fiscalização
Número: 0651/08 Data: 14/05/2008

1

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

regimental para a abertura dos trabalhos.

Declaro iniciada a 3ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias

constantes das Pautas nºs 7, 8 e 9, de 2008.

Não havendo ainda quorum de Senadores, gostaria de levar ao conhecimento

dos Parlamentares da presença da Comissão em Mato Grosso, Cuiabá, e no

Paraná, Curitiba, onde fizemos, pela vez primeira, audiências públicas para

discutirmos a LDO. Seria,  até de certa forma, suspeita a declaração do Presidente,

mas o comportamento da Relatora, dos Parlamentares do Estado e da região

presentes, mostraram que este é o caminho da Comissão Mista de Orçamento.

Evidentemente, temos que realizar 5 reuniões, quando da votação do

Orçamento. E, se pudermos, vamos ter o desafio de realizar mais e selecionar

pautas que possam interessar ao Estado, propriamente dito. Trata-se de importante

projeto em que a Comissão só cresce. Quanto mais transparente tornarmos o

processo deste Orçamento, melhor será.

Comunico que, para o dia 27 de maio, às 14h30min, marcamos reunião com

as lideranças partidárias para decidirmos — desde já — os relatores setoriais do

Orçamento. Quanto aos comitês, esta Presidência, com base na proporcionalidade

partidária, como manda o Regimento, também deve fazer a designação na próxima

semana, com exceção do Comitê de Admissibilidade de Emendas, cuja designação

do coordenador, Deputado Eliseu Padilha, indicado pela bancada do PMDB, estou

providenciando, hoje, em vista do trabalho simultâneo à Lei de Diretrizes

Orçamentárias e às emendas, pois o prazo já começa a correr para ser tratado.

Existe também um pedido do Deputado Eliseu Padilha para que a Comissão

realize uma audiência pública para debater, buscar soluções para as questões que

junto à Lei de Responsabilidade Fiscal impedem que entes federativos — eu estou,

perdoe-me Deputado Eliseu Padilha, falando de acordo com a lembrança —

recebam recursos da União por terem alguns problemas junto ao CADIN, por falta

de documentos.

Esse requerimento, agora não mais de memória, mas por escrito, requer a

realização de audiência pública para conhecimento dos danos causados pelas
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constantes secas que têm atingido o Rio Grande do Sul e que sejam convidados o

Dr. Rogério Ortiz Porto, Secretário Extraordinário da Irrigação e Usos Múltiplos da

Água, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul;  o Coronel Edson Ferreira

Alves, Chefe da Casa Militar do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e

Coordenador da Defesa Civil no Estado; o Prefeito Flávio Lammel, Presidente da

Federação das Associações de Municípios o Estado do Rio Grande do Sul e 3

Prefeitos de municípios situados nas áreas atingidas, no Estado do Rio Grande do

Sul, a serem nominados posteriormente.

Passo a palavra ao Deputado Eliseu Padilha para a apresentação do

requerimento.

O SR. DEPUTADO ELISEU PADILHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, Sras. e Srs. Senadores, o Rio Grande do Sul, por razões difíceis de

serem explicadas, nunca imaginou que teria problemas de seca. Neste ano, o Rio

Grande do Sul perde 2 bilhões e 480 milhões de reais na safra de soja e de milho e,

mais do que isso, o pequeno agricultor, aquele que faz agricultura quase de

subsistência, está tendo sua lavoura dizimada em mais de 100 municípios no Rio

Grande do Sul.

Portanto, a estiagem no Rio Grande do Sul, algo que soa de forma

completamente surpreendente para o restante do Brasil, tem de ser tratada técnica e

cientificamente como irrigação.

O objetivo desta audiência pública é sensibilizar a Casa para que nós

possamos ter tratamento orçamentário correspondente a esse grave problema do

Rio Grande do Sul já a partir do Orçamento de 2009, que vamos começar a

trabalhar agora.

Tivemos o cuidado de consultar o Plano Plurianual de Investimentos e essa

pretensão referida se enquadra plenamente. Eu até sugiro que a Casa se preocupe

não só com o Rio Grande do Sul, mas com os 3 Estados do Sul. O Rio Grande do

Sul é o mais afetado, mas Santa Catarina e Paraná, nesta ordem, já sofrem

profundamente as conseqüências da seca.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Deputado Padilha,

eu poderia fazer emenda ao seu requerimento no sentido de agregarmos à
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audiência o Ministério da Integração, a Defesa Civil, o Governo Federal para que

possamos ter...

O SR. DEPUTADO ELISEU PADILHA - Claro, sem nenhum problema.

O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO  - Sr. Presidente, o requerimento do

Deputado Padilha é oportuno. Considerando que V.Exa. já está acrescentando à

convocação o convite ao Ministro da Integração Nacional, seria bom que

discutíssemos em conjunto a questão do excesso de chuvas em algumas das

regiões do Nordeste. Na verdade, tudo é calamidade pública, tudo requer urgência

nas ações do próprio Governo.

Daí, Deputado Padilha, se V.Exa. puder acrescentar um adendo em seu

requerimento, seria oportuno para discutirmos em conjunto as mesmas coisas, já

que se trata de calamidade pública, ou seja, de emergência, vamos dizer assim.

O SR. DEPUTADO ELISEU PADILHA - Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Agradeço e quero

dizer da importância do requerimento do Deputado Eliseu Padilha, o qual fiz questão

de dar conhecimento ao Plenário, considerando que S.Exa. já o apresentou em

outra reunião, ocasião em que não pôde ser lido. De repente, os assuntos passam e

não são registrados no momento na Comissão. Foi interesse do Presidente.

Vou apresentar a correspondência interna recebida.

Expediente de 7 de maio, do coordenador da bancada do Estado do Mato

Grosso, Deputado Waldemir Moka, apresentando informações de obras, alvo de

emendas da bancadas, apresentadas ao PLOA 2008, que podem ser prejudicadas

se não houver o decreto proposto pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e

Gestão.

Quero esclarecer que esta Presidência, junto com a Vice-Presidência, os

coordenadores partidários e os coordenadores de bancada, entendeu dar

preferência ao Orçamento de 2008. É evidente que só se pode dar preferência ao

que existe: o Orçamento de 2008. Mas precisamos nos atentar para as questões

que envolvem o PPA, para as questões que envolvem a falta de ação

correspondente por parte do Ministério do Planejamento no que diz respeito ao

Orçamento. Essas ações estão feitas em conjunto com as coordenações de

bancada.
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Quinta-feira é a data máxima para sistematizarmos de forma consistente as

emendas de bancada com o Orçamento de 2008, para que não haja nenhum

problema para a execução do Orçamento.

Deste assunto é que trata o ofício do Deputado Waldemir Moka, como

também do Deputado Leomar Quintanilha, coordenador da bancada do Tocantins.

Outro ofício do Deputado Waldemir Moka, alertando para outra distorção.

Ofício do coordenador da bancada do Piauí, Deputado Mussa Demes.

Outro ofício do coordenador da bancada federal do Piauí, Deputado Mussa

Demes.

Ofício do coordenador da bancada do Rio Grande do Sul, Deputado Luis

Carlos Heinze.

Outro ofício do coordenador da bancada do Rio Grande do Sul, Deputado

Luis Carlos Heinze.

Outro ofício do coordenador da bancada do Rio Grande do Sul, Deputado

Luis Carlos Heinze.

Ofício do coordenador da bancada federal do Estado do Paraná, Deputado

Dilceu Sperafico, que foi extraordinário quando da instalação da Comissão na cidade

de Curitiba.

Ofício do coordenador da bancada federal do Maranhão, Deputado Pedro

Novais.

Ofício do coordenador da bancada do Estado de São Paulo, Deputado

Devanir Ribeiro.

Ofício do coordenador da bancada do Rio Grande do Norte, Deputado Fábio

Faria.

Ofício do coordenador da bancada do Estado de Sergipe, Deputado José

Carlos Machado.

Ofício do coordenador da bancada do Estado de Mato Grosso, Deputado

Carlos Abicalil.

Ofício do coordenador da bancada da Bahia, Deputado Colbert Martins.

Ofício do coordenador da bancada federal do Estado do Espírito Santo,

Deputado Neucimar Fraga.
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Ofício dos coordenadores da bancada de Pernambuco, Deputados  Pedro

Eugênio e Carlos Eduardo Cadoca.

Ofício do coordenador da bancada do Estado do Amazonas, Deputado Átila

Lins,.

Expedientes encaminhando justificativas de falta às reuniões da Comissão

deferidas pelo Presidente:

Oficio nº 74, de 25 de abril do gabinete do Deputado José Rocha.

Ofício do Deputado Jaime Martins, de 28 de abril.

Ofício nº 301/2008, de 5 maio, do Deputado Dilceu Sperafico.

Expedientes solicitando retificação de emendas apresentadas ao PLN:

Ofício de 23 de abril, do Deputado Tarcísio Zimermman; do Deputado Roberto

Magalhães; do  Deputado Pompeo de Mattos; do Deputado Natan Donadon; do

Deputado Zenaldo Coutinho; do Deputado Laerte Bessa.

Expedientes indicando os coordenadores de bancadas estaduais para 2008:

Atas das reuniões da bancada do Estado da Bahia, de 16 e 23 de abril,

presididas pelo Deputado Walter Pinheiro, informando que foi eleito coordenador o

Deputado Colbert Martins, que terá inúmeras funções nessa Comissão, e

subcoordenador, o Deputado Jorge Khoury.

Ata da bancada do Rio Grande do Sul, Deputado Mendes Ribeiro, informando

que foi eleito coordenador o Deputado Luis Carlos Heinze.

Ata da bancada do Mato Grosso do Sul, informando que foi eleito

coordenador da bancada o Deputado Waldemir Moka, em substituição ao Deputado

Geraldo Resende.

Ata da reunião da bancada federal do Estado do Amapá, presidida pelo

Deputado Geovani Borges, informando que foi eleito coordenador interino o

Deputado Jurandil Juarez.

Expedientes encaminhando indicação para o cargo de Relator da Receita do

Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2009:

Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto indicando o Deputado Jorge

Khoury.

Deputado Luciano Castro indicando o Deputado Wellington Fagundes.
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Expedientes com indicações para integrar o Comitê Permanente de Avaliação

das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves:

Ofício do PSDB indicando o Deputado José Aníbal.

Ofício do Deputado José Aníbal indicando o Deputado Waldir Neves.

Ofício do Deputado Luciano Castro indicando o Deputado Jaime Martins.

O Comitê de Admissibilidade de Emendas, conforme já informei, será

coordenado pelo Deputado Eliseu Padilha.

Ofício do Deputado José Aníbal indicando o Deputado Bruno Araújo.

Ofício do Líder do PR, Deputado Luciano Castro, indicando o Deputado José

Rocha em substituição ao Deputado Jaime Martins.

Expedientes com indicações para integrar o Comitê Permanente de

Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária:

Ofício do Líder do PSDB, Deputado José Aníbal, indicando o Deputado

Cláudio Diaz.

Ofício do Líder do PR, Deputado Luciano Castro, indicando o Deputado Milton

Monti.

Expedientes com indicações para integrar o Comitê Permanente de Avaliação

da Receita:

Ofício do Líder do PSDB, Deputado José Aníbal, indicando o Deputado Urzeni

Rocha.

Ofício do Deputado Luciano Castro, indicando o Deputado Wellington

Fagundes, em substituição ao Deputado José Rocha.

Expedientes com indicações para integrar o Colegiado de Representantes

das Lideranças Partidárias com assento na Comissão:

Ofício do Líder do PSDB, Deputado José Aníbal, indicando o Deputado

Raimundo Gomes de Matos.

Expedientes encaminhando indicações para as Relatorias Setoriais do Projeto

de Lei Orçamentária Anual para 2009:

Ofício do Líder do PSDB, Deputado Luciano de Castro, indicando o Deputado

Jaime Martins.

Correspondência externa recebida:
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Ofício nº 43/2008, da Câmara Municipal de Barcarena, informando o

recebimento do comunicado de liberação de Recursos do Orçamento da União ao

Município.

Ofício nº 11.732, da Controladoria-Geral da União, encaminhando um

exemplar da Prestação de Contas do Presidente da República, referente ao

exercício de 2007.

Expediente s/n da Associação Comunitária Jaguaribense e do Sindicato dos

Trabalhadores Rurais de Viçosa do Ceará, denunciando a Prefeitura Municipal de

Viçosa do Ceará que construiu, com recursos federais, uma adutora para

abastecimento de água, com material de péssima qualidade e projeto sem nenhum

critério técnico.

Ofício da Câmara Municipal de Araruama, informando o recebimento de

comunicado de liberação de Recursos do Orçamento da União ao Município.

Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União,

Ministro Walton Alencar Rodrigues:

Aviso nº 369/2008. (Acórdão 660/2008): obras de adequação da

infra-estrutura do Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo.

Avisos Seses de 25 de abril:

Aviso nº 376/2008 (Acórdão 702/2008): obras de duplicação da BR-101/SC,

no trecho entre Palhoça, Santa Catarina, e a divisa Santa Catarina/Rio Grande do

Sul.

Aviso nº 408/2008 (Acórdão 701/2008): obra de implantação do Sistema de

Trens Urbanos de Recife.

Avisos Seses de 30 de abril:

Aviso nº 426/2008 (Acórdão 797/2008): obras rodoviárias emergenciais na

BR-472/RS, trecho entre o entroncamento com a BR-210 e Santo Cristo.

Aviso nº 429/2008 (Acórdão 799/2008): obras de construção de trechos

rodoviários na BR-470, trecho Barracão—Lagoa Vermelha—Nova Prata.

Aviso nº 431/2008 (Acórdão 791/2008): obra de construção das eclusas de

Tucuruí, no Rio Tocantins, Estado do Pará.

Aviso nº 434/2008 (Acórdão 772/2008): ampliação da capacidade da Usina

Hidroelétrica de Tucuruí, segunda etapa.
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Avisos Seses/TCU encaminhados à Secretaria-Geral da Mesa do Senado

Federal para autuação e posterior encaminhamento à CMO, na forma de aviso do

Congresso Nacional:

Avisos Seses de 30 de abril:

Aviso nº 432/2008 (Acórdão nº 792/2008): transformação das unidades

geradoras de energia elétrica para viabilizar a utilização de gás natural em Manaus,

Amazonas.

Aviso nº 441/2008 (Acórdão 789/2008): construção da ponte sobre o Rio

Xingu, na BR-230, localidade de Belo Monte, Pará.

Aviso nº 461/2008 (Acórdão 798/2008): obras de adequação do trecho

rodoviário da BR-381/MG, compreendido entre Governador Valadares e Belo

Horizonte.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Presidente, pela ordem.

Antes de passar à Ordem do Dia, vamos dizer assim, se V.Exa. permitir e...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - O que eu não vou

conseguir, Deputado José Guimarães. Eu estou torcendo aqui. Estou fazendo tudo o

que eu posso, mas não chega.

V.Exa. tem a palavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Presidente, Deputado Mendes

Ribeiro, eu cheguei alguns minutos atrasado e o coordenador de nossa bancada,

bancada do PT, não se encontra presente. No entanto, eu não me posso omitir de

solicitar de V.Exa. 2 informações importantes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Pois não.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - A primeira é sobre os

coordenadores dos 4 comitês — se essa definição foi por parte dos partidos que se

reuniram, os representantes do respectivo comitê, como, por exemplo, o Comitê de

Emendas tem um coordenador, e o Comitê de Receita, um. Se foi isso.

A segunda é se foi uma delegação de V.Exa., porque não fomos informados

da razão pela qual a bancada do Partido dos Trabalhadores não está — a não ser

que tenha havido problema de rodízio — em nenhuma das coordenações dos 4

comitês.
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Eu gostaria de obter essa informação. Eu não sei qual foi o mecanismo. Eu

me sentindo esclarecido... Caso contrário, a gente quer interpor um recurso, se for o

caso, para que a nossa bancada possa participar, porque ela não está em nenhum

dos 4 comitês.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Eu fico...

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Eu vou lhe conceder

a palavra pela ordem.

Eu não designei comitê e não sei. O Presidente do Comitê de Admissibilidade

de Emendas foi indicado pelo maior bloco da Casa, do qual V.Exa. faz parte,

PMDB-PT.

O Presidente desta Casa vai determinar a sua atitude pelo diálogo, pela

transparência. V.Exa. não precisa se preocupar com isso. Não farei nada que não

esteja no Regimento. Não é da minha história política e não é da minha prática

política.

Deputado, por favor, tem a palavra.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Deputado Mendes Ribeiro, eu

pedi a palavra para registrar uma presença entre nós que eu acho importante, a do

Deputado Osmar Terra, do PMDB, licenciado e, no momento, Secretário de Saúde

do Rio Grande do Sul.

Um grande abraço.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Tenho muito orgulho

de pertencer ao partido do Deputado Osmar Terra, hoje na Secretaria de Saúde, de

ser seu companheiro de bancada. Deputado Osmar Terra, é um prazer tê-lo a bordo.

Lamentamos que seja como visita. Tenha certeza de que o Deputado José

Guimarães, todos os Deputados da Casa gostariam que V.Exa. estivesse aqui

conosco na condição de Deputado, fazendo o trabalho que precisamos fazer para

que o Orçamento da União seja cada vez mais transparente, deixe de ser flexível,

passe pelo autorizativo e faça o milagre de chegar ao impositivo, o que é o desejo

de todos nós. Meus cumprimentos pela sua presença.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Presidente, em função do

esclarecimento de V.Exa., sinto-me contemplado, esclarecido sobre o episódio.

Evidentemente, não o tenho nessa conta. Pelo contrário, tenho V.Exa. como uma

referência muito boa, muito importante na Presidência da Comissão Mista de

Orçamento. Apenas tenho o direito legítimo de pedir esclarecimento, como qualquer

membro desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Deputado José

Guimarães, quando se pede...

O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Portanto, fique tranqüilo, porque

não tenho razão nenhuma para questioná-lo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - ... um esclarecimento

é sobre um fato. Eu tenho um Regimento. Esta Casa tem regramentos. Eu tenho

que me ater à proporcionalidade partidária e, em cima desta, designar os comitês,

como Presidente.

Eu disse claramente para todos que esta Comissão não anda se não tivermos

um entendimento. O colegiado de coordenadores de bancada foi construído em

cima disso. Eu pedi que meu Líder designasse um líder institucional para esta

Comissão também por causa disso. Todos os Líderes partidários terão no

Presidente uma extensão da sua bancada. Gostaria inclusive de colocar a

Presidência à disposição para reuniões pessoais com as bancadas de cada Estado,

para saber no que posso ser útil, de forma a que tenhamos todo o cuidado possível

para que esta Casa cumpra seu dever.

Tenho muito respeito por todos os membros da Comissão de Orçamento do

ano passado e dos anos anteriores. Digo que, se não tivessem contribuído como

contribuíram, não teríamos chegado aqui, Presidente Gilmar. Temos que herdar um

trabalho todo e cumprir nossa parte, que é muito mais exigida, porque se trata de um

Regimento novo, para dar novo curso aos trabalhos da Casa.

Deputado Guimarães, tê-lo na Comissão é algo extremamente importante

para o trabalho do Legislativo Federal.

Alguém mais pedindo a palavra? (Pausa.)

Bom, V.Exas. são minhas testemunhas de que fiz o possível para esperar a

chegada do senhor quorum (riso), mas ele não compareceu, de forma que nos
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permitisse deliberar. Então, comunico a V.Exas. que necessito da ajuda de todos,

porque precisamos realizar uma reunião extraordinária terça-feira, dia 20 de maio,

às 14h30, para votar o relatório preliminar da LDO. Claro que queremos costurá-lo

durante a semana, na reunião com os Líderes de bancada. Já foi distribuído, e a

Relatora já se manifestou. Hoje e amanhã, prazo para as emendas ao relatório

preliminar, as quais estamos acostumados a apresentar. Então, precisamos vencer

a pauta na terça-feira. Peço às bancadas todo o esforço possível para termos

quorum.

Deputado Rodrigo, por favor.

O SR. DEPUTADO RODRIGO ROLLEMBERG - Sr. Presidente, sem querer

abusar da sua boa vontade, que sei que é abundante, V.Exa. poderia nos informar

quem são os coordenadores dos 4 comitês?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Assim que eu

souber, eu digo. (Riso.)

O SR. DEPUTADO RODRIGO ROLLEMBERG - Ah!, ainda não estão

definidos? Só tem um definido até agora?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Eu estou designando

hoje, à tarde, a indicação do Bloco PMDB, PT e demais partidos para o bloco da

admissibilidade de emendas, diante da necessidade... Esclareço, Deputado Rodrigo,

que minha preocupação ainda é o Orçamento de 2008. Tenho me debruçado

permanentemente nos ofícios dos Deputados questionando emendas de bancadas,

emendas individuais...

O SR. DEPUTADO RODRIGO ROLLEMBERG - De 2007.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) -  De 2008. Nós

vamos tratar do de 2009. Enquanto não tivermos isso de forma clara transitando na

Câmara, vamos ter problemas na frente, Deputado Rodrigo. Sabemos o que

acontece. Então, o meu prazo, o nosso prazo é votarmos a LDO e o Orçamento. O

Governo já está tão preparado para que a gente não cumpra o prazo, que já manda

na LDO autorização para gastar o recurso caso não haja aprovação do Orçamento.

Queremos aprovar o Orçamento na data. Então, temos que ter as coisas redondas

para que isso possa acontecer.
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O SR. DEPUTADO RODRIGO ROLLEMBERG - Quero dizer que concordo

inteiramente com V.Exa. Conte comigo para o que eu puder ajudar nessa missão.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Muito obrigado.

Deputado Gilmar, segunda-feira, eu devo reunir, se os Deputados me

permitirem, o colegiado dos coordenadores partidários. De bancadas estaduais. São

2 reuniões. Eu tenho representantes de Líderes partidários na terça-feira. Por que as

reuniões são agora e estão sendo mandadas para os gabinetes? Porque temos os

prazos da LDO correndo e precisamos nos reunir para tratar do assunto antes de

chegarmos aqui. Temos que resolver as coisas lá, chegar aqui e trabalhar. Então,

temos a reunião do colégio dos representantes dos Líderes terça-feira, às 10h.

Perfeito? Todos os Líderes, Rodrigo, terça-feira, 10h, Líderes partidários, para

discussão do relatório preliminar com emendas, que iremos votar na terça-feira, dia

20 de maio, às 14h30, neste plenário. Está claro? Vou repetir: na terça-feira...

O SR. DEPUTADO RODRIGO ROLLEMBERG - Terça-feira da próxima

semana, Sr. Presidente?

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Dia 20 de maio,

teremos, às 14h30, neste plenário, uma reunião extraordinária para apreciar o

relatório parcial, o relatório preliminar da Senadora Serys. Para que possamos

encaminhar bem nossa reunião, estamos convocando reunião do colegiado dos

coordenadores para segunda-feira, às 18h. O.k.?

Pois não, Deputado Gilmar.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Segunda-feira para os Líderes é

muito complicado, porque...

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Mas é que tem

feriado. É feriado na quinta-feira.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Mas eu, particularmente, não sei

se os Líderes vão aparecer aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Não são Líderes, são

coordenadores de bancada.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Exatamente. Mas aí é pior, porque

são 27. Para ter...
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Nós não temos outra

data, Deputado Gilmar. Isso nós discutimos em conjunto com os coordenadores de

bancada.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO  - Tudo bem, mas eu,

particularmente, quero dizer que segunda e sexta são dias complicados e depois

vamos ter que refazer as reuniões.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Isso é importante...

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - É melhor fazer na terça-feira,

achar um horário. A gente faz das 10h às 11h30, depois das 12h às 13h. Eu acho

melhor a gente fazer na terça-feira. Eu, particularmente, acho que seria melhor. É

apenas sugestão, mas se V.Exa. define...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - O Presidente está à

disposição. Eu vou fazer uma reunião com os coordenadores de bancada, Deputado

Gilmar. V.Exa. poderia comparecer amanhã na reunião dos coordenadores de

bancada. Amanhã, nossa reunião é às 10h, e poderíamos tratar de, quem sabe,

modificar a data. Mas escolhemos essa data porque temos feriado na quinta-feira,

certamente a Casa será convocada segunda-feira, e teríamos um dia anterior para

apreciar. E se fosse necessário, teríamos uma reunião na terça-feira, de manhã. Por

isso, Deputado Gilmar, foi feita essa avaliação.

O SR. DEPUTADO RODRIGO ROLLEMBERG - Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Pois não, Deputado

Rodrigo.

O SR. DEPUTADO RODRIGO ROLLEMBERG - Eu quero fazer um

esclarecimento ao Deputado Gilmar. Eu acho que tem procedência a preocupação

de S.Exa., mas realmente a semana que vem será atípica, porque terá painel na

segunda-feira. Então, certamente os Parlamentares terão que estar em Brasília para

a votações de Plenário. Portanto, essa reunião poderá ser realizada às 18h.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Às 18h. Foi o que

nós acertamos, pelo menos.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente, para fazer um

registro: o Deputado Gilmar tem razão. Historicamente, essas reuniões que são

chamadas fora do período normal de reunião do Congresso e da Câmara acabam
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sendo prejudicadas pela ausência de grande parte dos Parlamentares. Mas essa

reunião, Deputado Gilmar Machado, foi marcada já numa reunião dos

coordenadores de bancada anteriormente realizada e com a previsão de que

teríamos convocação da Presidência para estarmos todos aqui em Brasília a partir

de segunda-feira. E em função também de que na terça-feira já havia sido prevista e

programada a votação do relatório preliminar da LDO. Então, eu acho que podemos

manter esse cronograma e se possível fazer a reunião de amanhã, como tinha sido

programado, para que pudéssemos fazer uma pré-avaliação, manter esse

calendário e tentar cumprir esse cronograma.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Está bem. Agradeço,

Deputado.

Acredito que essas reuniões que faremos amanhã e na semana que vem vão

facilitar muito. Estou vendo avaliações do relatório e tenho certeza de que

poderemos contornar os problemas quando conversarmos.

Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a reunião, convocando, repito,

para reunião extraordinária no dia 20 de maio, terça-feira, às 14h30, neste plenário.

Esta encerrada a presente reunião.




