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Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

O [P1]SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Há número regimental para a abertura dos trabalhos.
Declaro iniciada a primeira reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização, destinada à apreciação da matéria constante da pauta nº 2/2009.
Informo que o avulso da matéria se encontra na mesa de trabalhos.
Há quorum para deliberação na Câmara dos Deputados.
No Senado Federal, não há quorum para deliberação.
Conforme decidido na quarta reunião extraordinária, realizada em 17 de abril de 2008, foi dispensada a

leitura dos expedientes, que serão transcritos nas notas taquigráficas desta reunião.
Informo ainda que a lista com o expediente foi enviada através do correio eletrônico aos gabinetes dos

membros e às lideranças partidárias nesta data. Informo que ainda não encaminharam as indicações para as
relatorias setoriais das áreas temáticas da proposta orçamentária para 2010 os seguintes partidos:

Na Câmara dos Deputados: Bloco PSDB, Democratas, PPS, que têm direito a 2 indicações.
No Senado Federal: Bloco da Maioria, PMDB, PP, que têm direito a 1 indicação. Por esta razão, inclusive,

e aqui já atendendo à solicitação de informações de alguns dos Srs. Senadores e Deputados, há poucos instantes,
antes da abertura dos trabalhos e durante a manhã de hoje por telefone, não teremos condições de promover ainda
a reunião para discutirmos — não deliberar, mas discutirmos — exatamente a designação, que deve ser por
consenso, após uma breve discussão entre todos os membros, todos os partidos, para essas sub-relatorias na data
de hoje. Evidente que temos já definida a relatoria da Receita, por indicação — perdão, da LDO — e,
oportunamente, logo a seguir, faremos a reunião para tratar especificamente dessa questão das relatorias.

Aproveito, portanto, a oportunidade, já que me antecipei, para comunicar aos senhores e às senhoras que
o Relator designado ao PLDO, para o ano de 2010, é o nobre Deputado Wellington Roberto, PR, Paraíba. (Palmas.)

Portanto, quero reiterar a solicitação aos membros desses partidos a que me referi — PSDB, DEM, PPS,
na Câmara dos Deputados e PMDB, PP, no Senado Federal — para a indicação dos seus membros a essas
relatorias setoriais. Que os Srs. Deputados aqui presentes façam gestão junto às Lideranças desses partidos, para
que encaminhem as indicações à Secretaria da Comissão o mais rapidamente possível.

Comunico também a V.Exas. que, na Câmara dos Deputados, já temos as indicações para as relatorias
setoriais do Deputado Antônio Andrade, PMDB, Minas Gerais; Deputado Márcio França, PSB, São Paulo; Deputado
Miguel [P2]Corrêa, PT, Minas Gerais; Deputado Nelson Meurer, PP, Paraná.

E, no Senado Federal, as indicações dos Senadores João Ribeiro, PR, Tocantins, e do Senador João
Vicente Claudino, do PTB, do Piauí, além do Senador Efraim Morais, do Democratas, da Paraíba.

Falta não só na Câmara dos Deputados como também no Senado Federal.
(Não identificado) - Sr. Presidente, daria para, na verdade, dizer quais são as áreas temáticas nas quais

cada Parlamentar vai atuar?
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Essa, na verdade, é uma questão que nós devemos, antes

de trazer ao plenário, ter uma reunião com os Líderes da Comissão para a apresentação dessas indicações e, se for
o caso, discutirmos, a priori, algum impasse, sugestão ou solicitação que seja concorrente. Portanto, nós
precisamos nos antecipar com uma reunião. E é esta a solicitação que eu faço no sentido de que as lideranças que
ainda não fizeram as indicações, que assim o façam o quanto antes possível, para agilizarmos esse procedimento.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, pela ordem, Deputado Narcio Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Tem a palavra V.Exa., Deputado Nárcio Rodrigues.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, queria solicitar à Presidência que nós

pudéssemos proceder à eleição do 1º Vice-Presidente, já que há o entendimento do Bloco PSDB/Democratas e que
realizemos o mais rápido possível uma reunião com os Líderes, com os coordenadores de bancadas partidárias
daqui, para estabelecermos uma pauta na nossa rotina de trabalho.

Seria muito importante... Eu acho que nós vamos ter um ano muito difícil do ponto de vista orçamentário e
a nossa grande tarefa aqui é tentar fazer com que a Comissão cumpra rapidamente com a sua obrigação, com os
seus prazos — eu tenho certeza de que esse é o desejo V.Exa. Mas é muito importante nós institucionalizarmos a
nossa relação, até porque essas informações, por exemplo, que hoje eu colhi da Myrna, sobre a necessidade de
que os Líderes indicassem os que estão vagos, eu só soube hoje porque faltou, para mim, uma reunião.
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Então, eu queria propor a V.Exa. que compuséssemos a Mesa da Comissão, porque ainda falta um cargo a
ser composto, institucionalizássemos a nomeação daqueles que são coordenadores de bancada e fizéssemos uma
reunião, até para saber quais são os procedimentos que nós vamos adotar para agilizar os nossos trabalhos aqui e
definirmos inclusive essa questão das relatorias setoriais, das relatorias das presidências dos comitês, a fim de que
estabeleçamos uma rotina mais rapidamente.

Eu queria deixar essa sugestão a V.Exa., porque a semana que vem será curta, mas nós teremos
atividades aqui, parece-me. Talvez, se nós pudéssemos até semana que vem concluir esse assunto, seria muito
importante para termos condições de funcionamento pleno.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Nobre Deputado Narcio Rodrigues, eu entendo que V.Exa.
trata basicamente de 2 questões. A primeira é a deliberação logo acerca da 1ª Vice-Presidência. Esse é o nosso
desejo. Impossibilitados nós estamos de fazê-lo no presente momento diante do fato de que no Senado Federal não
há quorum para deliberação. Respondida, portanto, a primeira questão.

Quanto à segunda, acho que nós devemos elastecer um pouco o prazo, para que as lideranças concluam a
indicação dos Líderes nesta Comissão e, logo a seguir, evidentemente faremos a reunião para tratar de toda essa
pauta à qual V.Exa. se referiu. Tenho certeza absoluta de que os Líderes farão isso, inclusive como decorrência do
apelo que, tenho certeza, V.Exas. lhes farão sobre a indicação dos representantes partidários nesta Comissão.

Atendidos esses 2 requisitos, nós cumpriremos, digamos assim, com a fidalguia que V.Exa. e os demais
membros da Comissão merecem, essa pauta sugerida.

Faço inclusive, neste instante, por falta de quorum no Senado Federal, uma sugestão a V.Exa. no
sentido de suspendermos a reunião pela falta de quórum para deliberação e marcarmos uma outra, quer
dizer, a sequência, a continuidade desta reunião para o dia de amanhã, quinta-feira.
Eu abro à manifestação de V.Exas., lembrando que só poderemos fazer a suspensão e a continuidade

amanhã, porque, para a próxima semana, eu terei que encerrar a reunião. De uma semana para a outra, nós temos
que fazer nova convocação.

Com a palavra o nobre Deputado Geraldo Magela.
O SR. DEPUTADO MAGELA - Sr. Presidente, eu acho que é inconveniente nós fazemos a continuidade

da reunião amanhã, porque nós sabemos que normalmente aqui, na Câmara, nós temos sessões pela manhã na
quinta-feira e, sempre que há deliberação, nós já percebemos que o quorum diminui bastante.

Eu sugiro a V.Exa. que encerre esta reunião e que, para a próxima semana, se possível — eu não sei
como vai ficar a convocação para a próxima semana, se nós vamos ter sessões normais —, que V.Exa. solicitasse,
aos Líderes, a indicação, até segunda-feira da próxima semana, dos relatores setoriais que ainda faltam.

Na terça-feira, se houver sessão semana que vem, V.Exa. poderia promover uma reunião com os
Líderes partidários e de blocos desta Comissão e, havendo condições, na quarta-feira deliberaria sobre a
Vice e, se houver condições, sobre as demais funções. Se não houver, na semana seguinte. Eu tenho
dúvidas se nós vamos ter sessões normais na semana que vem. Se não for possível, na semana seguinte.
Nós temos que conversar, como V.Exa. mesmo disse, e buscar o consenso em todas as questões que

formos discutir aqui. Por isso, a agilidade não pode significar pressa. Então, eu sugiro que encerremos por esta
semana e, na semana que vem, se houver sessões normais, V.Exa. chama uma conversa de articulações, de
entendimento em busca de consenso e, havendo condições, votamos. Se não, na terça ou quarta-feira da semana
seguinte à Semana Santa, nós encerraremos a composição.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Não mais havendo manifestação quanto a esse
aspecto, quanto a esse tema, nós não sabemos a priori se, na próxima semana, Semana Santa, no Senado Federal,
haverá sessão deliberativa. Portanto, eu entendo ser de bom tom que esta reunião seja encerrada, atendendo
inclusive à ponderação do nobre Deputado Relator Magela e, de antemão, nós poderíamos nos preparar com todos
esses elementos necessários, que não temos ainda, como as indicações para as relatorias setoriais e outras
indicações que estão chegando, mas não chegaram ainda, a exemplo dos comitês, na sua totalidade, e definiríamos
tudo na quarta-feira da semana seguinte à Semana Santa. Esta é a ponderação que faço, concedendo a palavra a
V.Exa.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, não poderia ser na terça, porque, na quarta-feira,
aí, sim, eu acho que o quorum estaria esvaziado, a não ser que fosse pela manhã, e não à tarde. Seria quarta pela
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manhã ou terça à tarde, 15 horas. Era essa a sugestão que eu lhe daria porque, na quarta, por ser véspera do
feriado da Semana Santa, se V.Exa. marcar à tarde, dificilmente haverá quórum.

Então, a minha sugestão é terça-feira, 15 horas, ou quarta-feira, 10 horas.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Parece-me que há uma dúvida no entendimento, naquilo

que eu disse. Talvez eu não tenha me expressado bem. A proposta era exatamente, já que todas as indicações
para comitês, relatorias setoriais não foram ainda complementadas e, diante da Semana Santa, que é a próxima,
para a outra. Então, nós poderíamos, no meio termo, fazer uma reunião de Lideranças da Comissão na terça-feira à
tarde. Ou seja, nobre Deputado, Claudio Cajado, na terça-feira, após a Semana Santa, à tarde, reunião de
Lideranças. E, na quarta-feira, à tarde, a reunião plenária desta Comissão.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - O PMDB concorda, Sr. Presidente.
(Não identificado) - O PR concorda, Sr. Presidente, até porque todos nós somos pecadores e temos que

preservar a Semana Santa.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CHAVES - Sr. Presidente, o PTB concorda.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Obrigado, Deputado José Chaves.
Deputado Narcio Rodrigues, nome que eu jamais esquecerei.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, eu só queria fazer um apelo à Comissão para

que, marcando esta data, os Líderes da Comissão Especial pudessem fazer uma mobilização para que nós não
tivéssemos novamente o prejuízo do esforço que se está fazendo aqui, na tentativa de fazer andar a Comissão, com
a falta de mobilização. Principalmente, no que diz respeito ao Senado — nós vamos correr atrás dos nossos
Senadores, espero que os demais Líderes também o façam —, porque eu acho que nós precisamos estruturar a
Comissão e ter uma rotina de trabalho aqui.

Eu concordo com a transferência para terça-feira à tarde da reunião de Líderes no seu gabinete e, na
quarta-feira, da reunião no plenário.

O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Sr. Presidente, por gentileza, V.Exa. citou os membros que foram
escolhidos para relatores setoriais. Todos da Câmara já foram indicados ou não? Ou falta algum bloco ainda?

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Não. Faltam ainda, tanto da Câmara quanto do Senado.
O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Qual o Bloco que está faltando, por gentileza?
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Bloco PSDB/Democratas/PPS, 2 vagas na Câmara. E 1 no

Senado Federal, que é o Bloco da Maioria. Já houve a indicação. Da Câmara dos Deputados, o Blocão
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB, Deputado Antônio Andrade, Deputado Miguel Corrêa, Deputado Nelson
Meurer.

Srs. membros, Deputados e Senadores, convoco, portanto, reunião ordinária a ser realizada no próximo dia
15 de abril, quarta-feira, às 14h30min.

Declaro encerrada esta reunião.
Muito obrigado.


