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O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da quarta reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada
à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 12, de 2008.

Informo que teremos, às 15h30min, a presença do Ministro Henrique Meirelles.
Solicito ao Vice-Presidente, Deputado Marcos Montes, e à Relatora da LDO, Senadora Serys

Slhessarenko, a presença na Mesa. (Pausa.)
Já com a presença do nosso Vice-Presidente e da nossa Relatora, gostaria de dizer a V.Exas.,

principalmente para fins de registro nos Anais da Casa, que na sexta-feira, dia 30 de maio, encerrar-se-á o prazo
para as emendas ao PPA e até o dia 18 de junho, a nossa Senadora Serys Slhessarenko deverá fazer o parecer
das emendas, para que esta Comissão possa se reunir e deliberar sobre elas e o relatório. Antes, essas emendas
precisam passar pelo Comitê de Admissibilidade, o qual eu gostaria, neste momento, de designar.

Conforme estabelece o art. 15, inciso VI, da Resolução nº 1, de 2006, a designação da composição do
comitê, na representação da Câmara: Deputados Eliseu Padilha, Eduardo da Fonte, José Rocha, Leonardo
Monteiro, Bruno Araújo, Cezar Silvestri, Edmilson Valentim. Na representação do Senado Federal: Senadores Gim
Argello e Neuto de Conto e Senadora Kátia Abreu.

As indicações feitas por este Presidente estão respaldadas por indicações dos Líderes partidários.
Como coordenador, por indicação do Líder do Bloco, Deputado Henrique Eduardo Alves, designo, neste

momento, o Deputado Eliseu Padilha.
Composta a Comissão...
O SR. DEPUTADO CARLOS ZARATTINI - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Já concedo a palavra a V.Exa.
O Comitê de Admissibilidade de Emendas pode, encerrado o prazo de sexta-feira, debruçar-se sobre a

análise das emendas para que até o dia 18 a nossa Relatora possa realizar sua tarefa.
Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO CARLOS ZARATTINI - Sr. Presidente, salvo engano, a Bancada do PT teria indicado

também o Deputado Zezéu Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Eu gostaria, inclusive, de conversar com V.Exas.

sobre essa questão. As indicações são feitas conforme os números determinados pela proporcionalidade. Houve
indicações além do número de Deputados que o Bloco tinha direito. Então, foi necessário que eu cortasse nomes.
Foi de livre e espontânea vontade, não poderia fazer outra coisa, que cortei a indicação do PMDB, do Deputado
Wilson Santiago, e a indicação do Partido dos Trabalhadores, do Deputado Zezéu Ribeiro.

Sobre essa designação, quero lembrar a V.Exas. que esta Presidência tem sido extremamente
pacienciosa, tem cumprido com o dever do Parlamento, de manter diálogo, entendimento.

Marcamos, para o próximo dia 7, a nossa reunião, a fim de que possamos nomear os Relatores temáticos
do Orçamento e designar os demais comitês, o que espero fazer com a maior brevidade possível.

Gostaria que os Líderes, por favor, atentassem para o fato de que, na próxima semana, nos debruçaremos
sobre isso e concluiremos nossa tarefa.

O SR. DEPUTADO CARLOS ZARATTINI - Sr. Presidente, só indicamos 2 companheiros do PT em função
de cálculos feitos pela assessoria da Comissão, que nos informou da proporcionalidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Quero repetir ao Deputado Zarattini, a quem
admiro e respeito: o Presidente não comete um ato longe do gibi. O gibi manda fazer assim; o Presidente faz. E não
poderia ser diferente. A necessidade de assim agir foi exatamente diante do contexto que havia. Houve indicações
maiores. Há pouco, tínhamos, aqui, do Blocão, as indicações dos Deputados Eliseu Padilha, Eduardo da Fonte,
José Rocha e Leonardo Monteiro. Mantivemos esses nomes no Comitê. Temos o Bloquinho e o Bloco de minoria: 2
membros do Bloco PPS, DEM e PSDB, e o PCdoB. Então, V.Exa. fique tranqüilo. Aliás, este Presidente até tomou
uma decisão: jogue a culpa em mim.

O SR. DEPUTADO CARLOS ZARATTINI - Sr. Presidente, é que deveríamos, no meu entender, ter feito
uma reunião das Lideranças de bancada, para discutirmos. Inclusive foi sugestão de V.Exa., na última reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Eu tenho pedido.
O SR. DEPUTADO CARLOS ZARATTINI - Nós teríamos feito essa reunião...
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Não, eu quero...
O SR. DEPUTADO CARLOS ZARATTINI - Havia algumas pendências...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) -  Deputado Zarattini...
O SR. DEPUTADO CARLOS ZARATTINI - Só isso. Eu só estou registrando.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Não, não, não. Faço questão de que o registro de

V.Exa. seja colocado em público. Estamos tratando de uma matéria, que poderia ser tratada no gabinete da
Presidência ou em plenário, porque não há nada para esconder. Essa designação de composição compete ao
Presidente, conforme art. 15. O Presidente ouviu as Lideranças partidárias, mas, como disse, Deputado, tenho de ir
até o máximo da escolha. A Senadora Serys, sexta-feira, encerrará a opção por espera. S.Exa. precisa começar a
trabalhar, até porque vai representar o Senado da República fora do Brasil. Precisamos fazer com que essas coisas
andem. Nós temos uma determinação, inclusive V.Exa. e a Presidência, de que vamos cumprir o calendário
estabelecido pela Comissão. Então, precisamos designar, e não faltavam as indicações do Blocão. Havia indicações
a mais. É claro que podemos conversar. As opções sobre a retirada dos membros pode ser de todo o Blocão.
Agora, eu não acredito que isso seja uma tarefa fácil para os Líderes. O Presidente, para cumprir o seu dever, de
repente pode fazer essas opções, até porque sabe os problemas que estão acontecendo nas outras agremiações
partidárias que dizem respeito à convivência do Blocão.

A semana que vem, poderemos fazer essa reunião para definir as questões.
Temos aqui a presença do Vice-Líder do Governo no Congresso, do Vice-Presidente da Comissão, da

Relatora e da imprensa.
Deputados, é fundamental que a imprensa tenha conhecimento de tudo que fizemos, porque a nossa

missão é, acima de tudo, a transparência. Por mais que façamos, fazemos pouco. Temos de fazer mais.
Transparência, transparência e transparência.

As questões do Orçamento de 2008, Zarattini, têm incomodado muito os integrantes desta Comissão. Nós
estamos caminhando para o Orçamento de 2009 com algumas questões do Orçamento de 2008 não resolvidas,
inclusive esta Comissão tendo a coragem de assumir posições e tendo avançado.

Gostaria de relembrar que inicialmente esta Comissão assumiu e encontrou pela frente os vetos ao PPA de
2008 e de 2011. Foram vetados integralmente 2 programas: 6001, Apoio ao Desenvolvimento Urbano de
Municípios, e 6005, Educação por Alternância para Agricultura Familiar, além de mais 162 ações, representando um
montante da ordem de 6 bilhões de reais.

Graças à interferência do Deputado Gilmar, da nossa Senadora Roseana, graças aos nossos Líderes da
Oposição, o problema foi parcialmente solucionado com a remessa ao Congresso Nacional dos PLNs nºs 002, de
2008, e 003, de 2008. Foram votados em regime de urgência, tendo como Relatora a Senadora Roseana. Isso,
como disse, resolveu parcialmente o problema.

Por outro lado, tínhamos a questão que envolve a inclusão no PPA 2008/2011 das ações criadas na LOA
2008. Agora, reparem: 181 programações, num montante de 4,2 bilhões, originárias de emendas que constam da lei
orçamentária de 2008, não mais integram o PPA 2008/2011, devendo ser incorporadas àquele plano por meio de
decreto do Poder Executivo, até o momento não editado. A não-inclusão dessas ações no PPA, cuja execução
ultrapassa o exercício de 2008, impede a sua execução por força do disposto no § 1º do art. 167 da Constituição
Federal. Assim sendo, esta Comissão, prevenindo essa situação, reuniu-se com os Líderes partidários, fez a
correção de toda a questão que envolve o PPA, a LOA, e já encaminhou ao Poder Executivo a correção de tudo que
diz respeito ao PPA, à LOA e ao projeto votado pela Casa, para que a nossa Relatora, Senadora Serys, não tenha
problema na análise das emendas.

Inclusive, pedi ao Vice-Líder do Governo na Comissão, Deputado Gilmar, que esse contato com o
Ministério do Planejamento fosse realmente fortalecido para que tivéssemos até a data da apreciação das emendas,
por parte do Comitê de Admissibilidade de Emendas e da Relatora, a definição da publicação, pelo Poder Executivo,
do decreto, incluindo as ações votadas no Orçamento do ano passado, de 2008, e não constantes do PPA, e que
constando ficariam, caso o decreto pelo Governo Federal viesse a ser publicado.

Faço esse esclarecimento para que, depois, tenhamos resguardo como ação de consulta.
Quero também comunicar à Comissão que, por meio da Portaria nº 14, de 21 de maio de 2008, a

Secretaria de Orçamento Federal, com base na autorização — nós damos autorização, não podemos nos
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arrepender — constante do art. 60, inciso III, da Lei nº 11.514, de 2007, alterou o identificador do resultado
primário de 3 (Despesas Discricionárias Relativas ao Projeto Piloto de Investimento — PPI) para 2
(Despesas Primárias Discricionárias de programas incluídas na LOA de 2008), por emendas
parlamentares. Cerca de 80 emendas, no valor de 1 bilhão e 400. O efeito prático dessa alteração é que as
programações incluídas pelo Congresso Nacional, no programa intitulado PPI, cuja característica principal
é a execução e os gerenciamentos intensivos não sujeitos a contingenciamentos, perdem essa qualidade,
passando a se submeter às restrições impostas aos demais investimentos constantes da lei orçamentária.
Essas informações são para que V.Exas. tenham noção do que estamos a tratar do Orçamento de 2008 e

para que tenhamos condições de analisar o Orçamento de 2009, no prazo exigido pela lei, diante de muitas
questões, que certamente serão explicadas pelo comandante do Banco Central, a quem estamos aguardando.

Por falta de quorum para deliberar na representação do Senado Federal, encerro a reunião.
O SR. DEPUTADO ELISEU PADILHA - Sr. Presidente, uma questão de ordem, se me permite.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Pois não, Deputado Eliseu Padilha.
O SR. DEPUTADO ELISEU PADILHA - Aprovamos requerimento em uma audiência pública com a

delegação do Rio Grande do Sul, que virá. E como virão o Secretário de Estado, o Chefe da Casa Militar, o
presidente da federação dos municípios e 3 Prefeitos, seria interessante agendarmos essa audiência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Deputado Eliseu Padilha, a nossa secretária, Dra.
Myrna, está em permanente contato com o gabinete de V.Exa. e está apenas tentando fechar as datas, para que
todos os presentes...

O SR. DEPUTADO ELISEU PADILHA - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - ... tenham essas datas acertadas nas respectivas

agendas.
O SR. DEPUTADO ELISEU PADILHA - Eu entendo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Enfim, que V.Exa. cientifique tão logo o Presidente

possa determinar a data.
O SR. DEPUTADO ELISEU PADILHA - De agora em diante, dada a eleição municipal, nós vamos

começar a ter um pouco mais de...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Perfeito.
O SR. DEPUTADO ELISEU PADILHA - ...dificuldade para alcançar o quorum aqui. Então, quanto mais

cedo ela acontecer, talvez seja melhor.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Perfeito.
Volto a frisar a falta de quorum para deliberar na representação do Senado Federal. Há quorum na

representação da Câmara dos Deputados.
Encerro os trabalhos da reunião da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,

convocando a próxima reunião para quarta-feira, dia 4 de junho, às 14h30min.
Solicito a todos que permaneçam neste plenário, porque daqui a 15 minutos iniciaremos a audiência

pública com a participação do Presidente do Banco Central.
Está encerrada a reunião.


