
CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

O [P1][P2]SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Há número regimental.
Declaro aberta a 13ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,

destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 16, 17, 18, 19 e 20.
Informo que os avulsos das matérias se encontram na mesa de trabalhos. Há quorum para

deliberação nas 2 casas do Congresso Nacional.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu peço a V.Exa. que encerre a sessão, por ser agora 15h3min.

V.Exa. abriu a sessão às 15h2min. Pelo art. 29 do Regimento Comum, teríamos de iniciar a sessão até 30 minutos
após o horário para o qual estava marcada. A reunião estava marcada para às 14h30min. Começamos 2 minutos
após, portanto, fora do prazo regimental.

Peço a V.Exa. que encerre a sessão, marcando a próxima a critério de V.Exa.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pela ordem, Sr. Presidente, para contestar.
Nós estávamos no meio de uma reunião de Líderes, que acordamos anteriormente faríamos, e saímos de

lá para virmos para cá. Estamos dentro do prazo que havíamos estabelecido. Agora, logicamente, se houver pedido
de verificação, teremos que realmente apresentar quorum. Mas gostaríamos que a reunião fosse iniciada, que
houvesse a leitura da ata e, depois, o pedido de verificação. Informo ao Deputado Cajado que assim estabelece o
Regimento. A reunião de Líderes faz parte, inclusive, do nosso processo normal de entendimento de acordo.
Portanto, ele precede as nossas reuniões. Estávamos todos buscando o entendimento.

Por isso, peço que continuemos. Depois da leitura das atas, se houver pedido de verificação, logicamente,
teremos de atingir o quorum e vamos trabalhar para isso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Eu já levaria em consideração o argumento de V.Exa.,
mesmo sem a observação feita, diante do fato de que estávamos, pelas próprias palavras do nobre Deputado
Claudio Cajado, com uma divergência de horário de 1 a 2 minutos, o que não me leva ao encerramento, em
absoluto, de uma sessão.

Regimentalmente, ela pode ser arguida e levantada sob outro argumento, menos uma diferença de 1 a 2
minutos no relógio eletrônico que se encontra na parede e o relógio que está no meu pulso e o do meu celular.

O SR. DEPUTADO JILMAR TATTO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, com todo o respeito, se não tivermos por base o

relógio que está aqui na Comissão, qual o horário que nós vamos ter de seguir?
O SR. DEPUTADO JILMAR TATTO - Sr. Presidente, V.Exa. me concedeu a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Por causa de uma diferença de 1 a 2 minutos não vou

encerrar a sessão.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas o horário que se determina é meia hora depois.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Tenho levado em consideração inúmeros argumentos e

considerações, inclusive a elasticidade de prazos para a entrega de emendas, como ocorreu na LDO. E não será
por 1 ou 2 minutos de divergência entre relógios que vou encerrar a sessão.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Jilmar Tatto.
O SR. DEPUTADO JILMAR TATTO - Sr. Presidente, na presidência dos trabalhos, V.Exa. tem conduzido

a sessão com uma maestria ímpar e tem sido bastante tolerante. V.Exa. é um presidente que, pela sua história
como Senador por seu Estado, tem ouvido todos os Deputados, independentemente de partido político ou de
posicionamento sobre essa ou aquela matéria.

Sr. Presidente, esta Comissão, uma das mais importantes da Câmara dos Deputados, está há vários dias,
semanas inclusive, sem votar matéria nenhuma. Mas precisamos trabalhar, porque há alguns créditos
extraordinários e suplementares, avisos, e o próprio debate sobre a questão do Orçamento — fizemos um debate
bastante profícuo, bastante profundo sobre a LDO de 2010. [P3]Agora, [P4]temos de iniciar o debate — e temos
bastante tempo, até 31 de dezembro —do Orçamento de 2010 que o Executivo enviou a esta Casa no último dia 31.
Além disso, há vários projetos de lei que precisam ser apreciados e votados por esta Comissão.
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Entendo e respeito o posicionamento da Oposição, mas a obstrução oposicionista nada tem a ver com esta
Comissão, nada tem ver com a matéria em questão. A Oposição tem um posicionamento político em relação aos
projetos do pré-sal, à maneira como o Governo está conduzindo a questão. Respeito, mas discordo, porque no que
se refere ao pré-sal o que o Governo está fazendo é salvaguardar um patrimônio brasileiro. Em todos os países que
têm essa riqueza, ela fica para o Estado. E o Brasil está fazendo exatamente isso, salvaguardando patrimônio em
benefício da nossa população. É evidente que a Oposição quer entregar parte dessa riqueza para as multinacionais.
A Oposição, em 1997, quando o Presidente Fernando Henrique Cardoso era Presidente da República, privatizou a
exploração do petróleo e desregulamentou a própria PETROBRAS. Mas, agora, o Governo brasileiro teve a
coragem e a determinação de propor que a PETROBRAS, empresa que descobriu o petróleo do pré-sal, seja
capitalizada. A União vai fazer um aporte de capital correspondente à compra de 5 bilhões de barris de petróleo.
Então, esse debate não cabe a esta Comissão. Estou falando exatamente isso.

Por isso, eu gostaria, Sr. Presidente, que pudéssemos votar as matérias que estão pendentes, para que o
Brasil possa andar. E muitas obras estão paradas em virtude da falta de aprovação desses créditos extraordinários
e suplementares.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Quero informar às senhoras e aos senhores que

concederei a palavra a todos, mas estritamente na forma regimental, ou pela ordem, para tratar de questão de
encaminhamento, ou para levantar questão de ordem, com base em ferimento de dispositivo regimental.
Evidentemente, quando as manifestações extrapolarem esse objetivo, eu me sentirei na antipática obrigação de
cortar a palavra. Ou seja, se tivermos quorum, vamos deliberar. Se não tivermos, não vamos deliberar.

A Presidência, diante do processo, assume a responsabilidade que lhe compete, e cada um dos senhores
e os respectivos partidos assumirão a responsabilidade que lhes compete.

Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Inácio Rodrigues.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, ao Oposição foi acusada pelo nobre Deputado

Jilmar Tatto de estar, a pretexto da discussão do pré-sal, propondo uma obstrução dos trabalhos desta Comissão.
Quero esclarecer — e não fui solicitado para fazer a defesa do Deputado Cláudio Cajado —, que a

solicitação do Democratas com referência à questão do pré-sal se deve a um convite ao Presidente da
PETROBRAS para vir a esta Comissão, e até agora S.Sa. não se deu nenhuma satisfação à Comissão. E [P5]isso é
o fator para que os Democratas proponham a obstrução.

Da parte do PSDB, quero deixar claro, Sr. Presidente, estamos apresentando 3 questões para a Liderança.
Já o fizemos na presença de V.Exa. na semana passada, já levamos o assunto ao Deputado Gilmar Machado
ontem à noite, por telefone, e queremos deixar claro que não iniciaremos os trabalhos aqui. É claro que a base do
Governo pode fazer valer a sua maioria e, pelo voto, naturalmente, dar andamento aos trabalho, mas vamos obstruir
enquanto não resolvermos 3 questões, a saber: primeiro, qual é o cronograma efetivo da execução proposta para as
emendas individuais, porque até agora só há conversa, só há notícia e jornal, e o SIAFI não está andando; segundo,
Sr. Presidente — e V.Exa. sabe que tratamos desse assunto com o Ministro Paulo Bernardo —, diz respeito à
pendência da Lei Kandir referente a 2007. Esta Comissão avalizou entendimento com o Governo sobre o repasse
de 1 bilhão e 300 milhões de reais para os Estados exportadores. O Deputado Walter Pinheiro era Líder do Governo
e pode testemunhar. Eu falei com ele ontem. Hoje, ele está na Secretaria de Planejamento da Bahia, mas está à
disposição para prestar qualquer esclarecimento sobre o acordo que fizemos em 2007 e que até hoje não foi
resgatado. Nós colocamos isso na LDO, e o Governo nos surpreendeu com um veto que, inclusive, desmoralizou os
seus Líderes nesta Comissão. Terceiro ponto: como vai ficar a Lei Kandir para 2010, porque Orçamento já chegou.
Se os Orçamentos do passado ainda traziam valores insuficientes — trouxe, no ano passado, 3 bilhões e 900 —, no
deste ano não há um real para a Lei Kandir.

Então, sem a resposta para essas 3 questões, o único papel que resta a nós, PSDB, e naturalmente aos
partidos da Oposição que se solidarizam conosco e mesmo os da Situação, até porque a Lei Kandir atende vários
Estados, como o Rio, Bahia, Pará, que são governados por partidos da Situação, sem essas 3 questões
respondidas, nós não...

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Deputado Narcio Rodrigues, V.Exa., então, pelo PSDB,
declara que o partido está em obstrução?
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O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Está em obstrução. Queremos a resposta dessas 3 questões.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Com a palavra o ilustre Senador Roberto Cavalcanti.
O SR. SENADOR ROBERTO CAVALCANTI - Meu grande companheiro e ilustre amigo Senador Almeida

Lima, eu gostaria de fazer um apelo que talvez seja inócuo, mas tenho de fazê-lo: que possamos chegar a um
entendimento em relação a esse bloqueio — aqui, são usadas várias terminologias, dependendo de que lado se
esteja.

Na verdade, temos a presença de duas Lideranças, coincidentemente do Estado da Paraíba. Os três
Senadores da Paraíba estão presentes: o Senador Efraim Morais, dos Democratas, o Senador Cícero Lucena, do
PSDB, e eu. De alguma forma, apelo para que possamos chegar a um entendimento e ser seletivos nesse bloqueio
que estamos vivendo nesta Casa. 

Não tiro a razão da Oposição. A política é feita com instrumentos políticos. Não estou querendo descer ao
mérito da questão, mas quero ressaltar que há várias semanas estou tentando relatar o Projeto de Lei nº 30/2009.
Eu gostaria de ter a oportunidade somente de dizer a que ele se refere. São R$26.724.533,00 destinados
exclusivamente à Justiça de Trabalho, dos quais R$25.716.382,00 para atender a auxílio-alimentação aos
servidores e empregados e R$1.008,151 para assistência [P6] pré-escolar aos dependentes dos servidores e
empregados.

Então, temas como esse devem ser considerados exceção, a fim de que possamos aprová-los.
O PL nº 30/2009 está pronto para ser relatado há várias semanas, e, nos corredores da Casa, funcionários

da Justiça do Trabalho clamam por sua imediata apreciação e aprovação, porque atende a justo anseio da
categoria, isto é, auxílio-alimentação e assistência pré-escolar.

Esta é a segunda vez que apelo no sentido de definirmos, para a próxima reunião, um critério seletivo, a
fim de que a votação de determinados projetos não seja obstacularizada.
 Não sei quem aqui poderia falar em nome da Oposição para sabermos que canal de negociações
poderemos estabelecer. Isso deveria ter sido discutido na reunião de Líderes, mas eu trago a questão ao plenário
para que haja um mínimo de entendimento a fim de priorizarmos algumas matérias que são emergenciais. Os
funcionários não têm culpa da queda-de-braço entre Governo e Oposição.

É este o apelo carinhoso que faço. Entendo a situação da Oposição, mas deixo este pleito no sentido de
que algumas exceções pudessem ser abertas.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Com a palavra o Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, estou vendo que talvez exista um procedimento

regimental que deve ser observado por V.Exa., assim como por todos nós.
Esta Comissão é um exemplo do entendimento que devemos ter na elaboração das teses partidárias, já

que somos uma Casa política. Portanto, quando há acordo, podemos ultrapassar determinadas regras regimentais,
porque o Plenário é soberano, e podemos, dentro do acordo, transigir lado a lado.

Inicialmente, quero indagar a V.Exa. se nas discussões regimentais não houver acordo. E acho que V.Exa.
já pontuou essa possibilidade, quando disse que irá ater-se às regras regimentais; que cada partido deve fazer sua
parte, colocando as respectivas bancadas no plenário; e que, se for possível votar, vota-se; se não for possível, não
se vota. Isso equivale a dizer que V.Exa. fará com que a Comissão tenha a garantia do cumprimento da regra
regimental.

Portanto, seria conveniente termos tranquilidade de que o Regimento será efetivamente cumprido.
Explicarei num segundo momento, mas neste primeiro momento eu gostaria de saber qual foi a base regimental que
V.Exa. teve para não encerrar a sessão, já que ela estava ultrapassada. Há no Regimento essa possibilidade?

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Responderei a V.Exa. imediatamente. A base regimental é
aquela que diz que tenho até 30 minutos, e, na verdade, a base é factual. Há uma diferença de 1 a 2 minutos de um
relógio para outro. Eu preferi seguir o do meu pulso e o do meu celular. Apenas isso. A base regimental é de 30
minutos após e a questão é factual é a interpretação de 1 ou 2 minutos.

Não vou encerrar uma sessão se, por acaso, ela teve início 1 minuto após o prazo regulamentar, e não vou
deixar de iniciar se ela teve início 1 minuto antes do prazo regimental. Ou seja, é preciso interpretar a norma
regimental, e eu a interpretei dessa forma.
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O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, não vou dialogar com a Mesa, mas das duas,
uma: ou V.Exa. retira o relógio da Comissão ou V.Exa. coloca o horário do seu relógio no relógio da Comissão, para
que não exista dúvida quanto ao horário a ser seguido. É muito subjetivo. Imagine eu pedir a V.Exa., toda sessão,
que me diga que horas marca o seu relógio de pulso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Tenha certeza V.Exa. de que o horário do relógio da
parede vai prevalecer. V.Exa. está querendo apegar-se a esse aspecto, mas, [P7]como eu disse a V.Exa., a dúvida
era apenas de 1 minuto a mais ou 1 de minuto a menos. E, por 1 minuto a mais ou 1 minuto a menos, não acho
razoável encerrar-se a sessão.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pois nesses 2 subitens, eu falaria, primeiro, que acho que
devemos seguir pelo relógio da Comissão, que existe para isso.

 Em relação à questão de haver 1 minuto a mais ou a menos, ora, Sr. Presidente, o horário é fatal. Permita-
me discordar de V.Exa. Se é para ser até às 15h, que seja até às 15. V.Exa. poderia dizer: “Nós estávamos lá,
fizemos...

O SR. DEPUTADO MAGELA - Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu estou com a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - É pela ordem ou para uma questão de ordem?
O SR. DEPUTADO MAGELA - É para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Para uma questão de ordem, suspendo a palavra.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas estou com uma questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Para uma questão de ordem, suspendo a palavra do

Deputado. É regimental.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Não é regimental, não.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Com a palavra o nobre Deputado Magela.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Não é regimental, não. Vai dar a palavra porque quer.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Com a palavra o nobre Deputado Magela, que pede a

palavra para uma questão de ordem.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - V.Exa. não pode cassar a palavra do orador. V.Exa. está abusando

da autoridade. Veja o Regimento... V.Exa. não sabe o que é o Regimento.
(Tumulto no plenário. Intervenções fora do microfone. Inaudíveis)
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Suspendo a sessão por 3 minutos para uma verificação

regimental.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Srs. Parlamentares, declaro reaberta a sessão.
Quero garantir a palavra ao nobre Deputado Geraldo Magela, tomando [P8]por base o que dispõe o art. 18

do Regimento Interno do Senado Federal, que diz:
“Art. 18. O Senador, no uso da palavra, poderá ser interrompido:
..................................................................................
II - por outro Senador:
.................................................................................
 b) independentemente de seu consentimento, para formular à

Presidência reclamação quanto à observância do Regimento”.
Portanto, o pedido dele foi para...
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Não foi o caso.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Eu não concedi a palavra a V.Exa.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - V.Exa. está abusando.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Eu não concedi a palavra a V.Exa. Peço à Segurança que

se poste à disposição.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - A Segurança aqui? Aqui, não.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Eu peço à Segurança que se coloque à disposição, por

gentileza, para cortar a palavra.
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O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Aí, não. Aí, não. Me respeite.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Eu solicito à Segurança que se faça presente e à

disposição da Presidência.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Mande a Segurança me tirar daqui!
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, nunca houve isso aqui...
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Vai haver a primeira vez.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não pode...
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Haverá a primeira vez.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Isso é conversa. V.Exa. está errado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Haverá a primeira vez e não sairei daqui desmoralizado.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Daqui não me tira, não. Paciência. V.Exa. não tem moral para tirar

ninguém daqui, não.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Solicito a presença da Segurança no plenário.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - V.Exa. não tem autoridade para tirar daqui nenhum Senador ou

Deputado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Ninguém vai calar minha boca, não, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Solicito à Segurança a presença no plenário.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Só faltava essa. V.Exa. está totalmente enganado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Sob a minha presidência, a vontade não é dos homens, é

da lei.
(Tumulto no plenário.)
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Cumpra a lei, cumpra o Regimento. Cumpra o Regimento para que

o obedeçamos.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Se V.Exa. não se comportar, serei forçado a fazer ...
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Manda a Segurança me tirar, manda!
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - ...a comunicação à Presidência do Congresso Nacional

para tomar as providências.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não vai ter de tirar ele só, não.
(Tumulto no plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Se V.Exa. não se comportar...
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - V.Exa. não tem razão. V.Exa. não está cumprindo o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - V.Exa. não pode discutir com a Presidência.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - E V.Exa. não pode descumprir o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Solicito de V.Exa. que não use da palavra, pois não lhe foi

concedida a palavra.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Pois corte a minha palavra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Solicito à Taquigrafia que faça o registro de tudo.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Faça, pode fazer.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Eu comunicarei à Presidência do Congresso e pedirei as

providências necessárias.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Ótimo, graças a Deus. Graças a Deus, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO MAGELA - Sr. Presidente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Não serei eu, não; o Regimento não será desrespeitado.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - V.Exa. não o respeitou. Comece V.Exa. a respeitar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - No Estado de Direito, a vontade é da lei e não dos homens.

V.Exa. não tem a palavra.
O SR. DEPUTADO MAGELA - Sr. Presidente, para uma questão de ordem.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - V.Exa. desrespeitou o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - V.Exa. não tem a palavra. V.Exa. não tem a palavra.
O SR. DEPUTADO MAGELA - Sr. Presidente...



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

6

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Não pensem os senhores que não tomarei as providências
regimentais.

O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Não pense o senhor que vai resolver aqui nada como o senhor quer.
É o Regimento. É o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Tomarei todas as providências regimentais.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - É o Regimento. O Deputado Magela não disse nem o que ia falar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Não concedi a palavra a V.Exa.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Nem o que ia falar, V.Exa. não chegou a falar e ele já adivinhou o

que o senhor ia dizer.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Não concedi a palavra a V.Exa. Não vou discutir com

V.Exa.
(Intervenções simultâneas inaudíveis.)
O SR. DEPUTADO MAGELA - Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO .Sr. Presidente, questão de ordem. O SR. PRESIDENTE

(Senador Almeida Lima) - Não vou dar a palavra para questão de ordem a V.Exa. agora. Preciso, primeiro, resolver
um incidente.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, vou contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Não vou conceder a palavra a V.Exa. agora.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Presidente, só 1 minuto.
O SR. DEPUTADO MAGELA - Deputado Cajado, agora eu estou com a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Não vou conceder a palavra a V.Exa. agora.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, nunca houve na Comissão um orador ser

interrompido por questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Não vou conceder a palavra a V.Exa. Tenha certeza de

que eu tomarei as providências regimentais.
O SR. DEPUTADO MAGELA - Sr. Presidente, para a apresentação da questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Nunca cassei a palavra, sou democrata. Agora, estamos no

Estado de Direito.
(Intervenções simultâneas inaudíveis.)
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas nunca houve isso, Sr. Presidente, cortar a palavra de um

orador por questão de ordem. Se for assim, ninguém mais vai conseguir falar. Qualquer um que estiver numa linha
de raciocínio, qualquer colega vai poder chegar e dizer “questão de ordem”, e V.Exa. interromperá o orador e dará a
palavra a outro. Isso não pode.

O SR. DEPUTADO MAGELA - Sr. Presidente, para uma questão de ordem.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Temos de ver que o Regimento que V.Exa. leu é o do Senado.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Não concedi a palavra a V.Exa. Nesta Comissão, ou

haverá Presidência ou não prosseguiremos dessa forma. Tomarei, como já declarei, as providências devidas. É
exatamente dessa forma, obedecendo ao Regimento da Casa. A Presidência vai presidir a sessão. O Parlamentar
pode [p9]ser interrompido, sim, por outro Parlamentar, desde que o pedido de palavra seja para o levantamento de
questão de ordem. E o pedido foi para uma questão de ordem. Eu suspendi a sessão, pedi à Assessoria o
Regimento da Casa, ele foi trazido à Mesa e eu li para os senhores o dispositivo.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Eu não concedi a palavra a V.Exa.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Eu estou pedindo a palavra agora.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Não concedi a palavra a V.Exa. Não concedi a palavra a

V.Exa.
V.Exa. deseja levantar a questão de ordem?
O SR. DEPUTADO MAGELA - Desejo levantar a seguinte questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Tem a palavra V.Exa.
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O SR. DEPUTADO MAGELA - Primeiro, eu quero, de publico, fazer um pedido de desculpas ao Deputado
Cajado, porque...

O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Eu não concedo a palavra a V.Exa.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Questão de ordem, Sr. Presidente. Cumpra o Regimento, Sr.

Presidente.
(Tumulto no plenário.)
(Soam as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Não há prevalência de pedido de questão de ordem sobre

outro pedido de questão de ordem. Ele pediu a palavra para uma questão de ordem. O nobre Deputado Geraldo
Magela tem a palavra para questão de ordem.

O SR. DEPUTADO MAGELA - Sr. Presidente, eu quero formular a seguinte questão de ordem.
Houve, no início da sessão, um questionamento sobre o horário, e V.Exa., com a autoridade que o

Regimento lhe confere, determinou que a sessão deveria ser mantida.
Os partidos PSDB e DEM têm toda a legitimidade e amparo regimental para fazerem o processo de

obstrução, todos reconhecemos isso e não há qualquer questionamento sobre isso. Reconhecemos inclusive o
debate político como absolutamente legítimo. Esta é a Casa do debate político e, portanto, esta é uma Comissão
que deve refletir o debate político.

No entanto, a partir da manutenção da sessão, temos de dar consequência a ela. A Oposição tem todo o
direito de pedir verificação para obstruir na votação da ata. Mas a ata tem de ser lida, colocada em discussão e,
depois de feito esse procedimento, aí, sim, os Líderes dos partidos podem se colocar em obstrução.

O problema, Sr. Presidente, é que isso sequer foi permitido. A legitimidade para fazer o uso do Regimento
é para qualquer partido, para qualquer Senador ou Deputado.

Então, a questão de ordem que apresento a V.Exa., Sr. Presidente, é no sentido de que dê sequência à
reunião da Comissão Mista de Orçamento, fazendo a leitura da ata e colocando-a em discussão. Então, os partidos
que quiserem que se coloquem em obstrução, mas não passem a fazer obstrução pelo debate político ou por
pedidos de palavra pela ordem, o que, na verdade, é o debate político em si.

Essa é a minha questão de ordem. E reitero o meu pedido de desculpas ao Deputado Cajado. Entendi que
ele não estava apresentando uma questão de ordem, por isso pedi a palavra para uma questão de ordem. Mas isso
não é razão para que exaltemos nossos ânimos acima do necessário.

Portanto, a questão de ordem é no sentido de que se dê sequência à reunião da Comissão, fazendo leitura
da ata, colocando-a em discussão e, a partir daí, que use o Regimento quem tiver amparo nele.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Algum dos Srs. Parlamentares deseja contraditar a questão
de ordem?(Pausa.)

Não havendo quem queira contraditar, decido favoravelmente e vou submeter à deliberação as atas das
sessões anteriores.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Para uma questão de ordem, concedo a palavra a V.Exa.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, primeiro, eu gostaria de demonstrar a minha

tristeza com o rumo que a sessão está tomando. Eu disse a V.Exa. que esta é a Casa do entendimento. É a Casa
em que temos de, ultrapassado [p10]o Regimento, fazer acordos regimentais aprovados pelo Plenário.

A questão de ordem primeira que fiz a V.Exa., antes da leitura da ata, foi pedindo o encerramento da
sessão, com base no art. 29, uma vez que ela estava começando depois das 15h, prorrogado do horário do início às
14h30min, no limite de 30 minutos, como prevê o Regimento.

Em resposta à questão de ordem, V.Exa. disse que não iria levar em consideração o fato de ter sido
ultrapassado 1 ou 2 minutos, porque não era de bom senso. Em seguida, concedeu a palavra aos Deputados Jilmar
Tatto e Narcio Rodrigues. Eu pedi novamente a V.Exa. a palavra para uma questão de ordem, que eu dividiria em 2
momentos: uma questão de ordem e um pedido da palavra pela ordem.

Na questão de ordem, iniciada na primeira fase, eu perguntei qual a base regimental de V.Exa. para não ter
encerrado a sessão. V.Exa. disse que teria levado em consideração o horário dos relógios do seu pulso e o do seu
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celular e não o do relógio da Comissão e que também não considerava correto encerrar uma sessão desta
importância por questão e 1 ou 2 minutos. Eu pedi que V.Exa. me desse a razão legal para tal decisão e disse: para
que estejamos de acordo com o horário seu relógio do pulso, que se retire o relógio da Comissão ou que o
adaptemos ao seu relógio de pulso, porque é nele que temos de nos pautar.

Quando eu estava concluindo a questão de ordem, o nobre Relator, Deputado Magela, pediu uma questão
de ordem e V.Exa. deu a palavra a ele, utilizando como fundamento o art. 18 do Regimento do Senado. Pois eu
quero ler a V.Exa. o artigo do Regimento da Câmara dos Deputados que não permite que o orador seja
interrompido, quando estiver falando em questão de ordem. Até porque, Sr. Presidente, temos de estabelecer aqui o
que é questão de ordem e o que é reclamação.

O art. 18 do Regimento do Senado dispõe:
“Art. 18. O Senador, no uso da palavra, poderá ser

interrompido:
..................................................................................

II.............................................................................
b) independentemente de seu consentimento, para formular à

Presidência reclamação quanto à observância do Regimento”.
O Deputado Magela levantou uma questão de ordem, não uma reclamação. Há de se diferenciar. Por isso

é importante começarmos a estabelecer uma jurisprudência nesta Comissão. Precisamos saber se V.Exa. tem como
entendimento que questão de ordem é uma coisa e reclamação é outra, ou se reclamação e questão de ordem são
a mesma coisa. Na minha opinião, reclamação por inobservância do Regimento é uma coisa e questão de ordem é
outra. Inclusive estão disciplinadas em artigos diferentes.

Portanto, a fundamentação para que V.Exa. tenha cortado a minha palavra não condiz com o que ocorreu
na sessão. O Deputado Magela não levantou uma reclamação, mas uma questão de ordem, diferentemente do que
embasou a decisão de V.Exa. — art. 18, inciso II, letra b, do Regimento do Senado, que fala tão somente em
reclamação e não de questão de ordem.

Na Câmara dos Deputados, o art. 176, § 2º, do Regimento, dispõe claramente:
“Art. 176................................................................

§ 2º Não será admitido aparte:
............................................................................

VI - quando o orador estiver suscitando questão de ordem, ou falando para reclamação”.
Portanto, Sr. Presidente, em qualquer das hipóteses, não poderia ter sido ceifada a minha palavra para

levantamento de questão de ordem. E digo mais V.Exa.: se, a cada momento em que o Parlamentar estiver se
pronunciando, sua palavra for cortada porque um colega quer levantar uma questão de ordem, não iremos trabalhar
para o bom andamento dos trabalhos. Um orador com a palavra pode ser aparteado e, concluída sua manifestação
no tempo devido, pode-se levantar uma questão de ordem, fazer uma contradita, ou o que for, mas,[p11] estando
ele na tribuna, não pode ter a palavra cortada abruptamente. Sinceramente, Sr. Presidente, isso não contribui para o
bom andamento dos nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Nobre Deputado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Eu aguardo que V.Exa. formule a questão de ordem,

sobretudo em obediência também ao que diz o art. 407 do Regimento do Senado, que dispõe expressamente:
“Art. 40. Nenhum Senador poderá falar, na mesma sessão, sobre

questão de ordem já resolvida pela Presidência”.
Atente V.Exa. para essa norma regimental e formule a questão de ordem que pretende.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Já formulei e vou repetir a V.Exa. Se o entendimento de V.Exa. é

que reclamação e questão de ordem são a mesma coisa, ou coisas diferentes. Essa é a questão de ordem que
formulo a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Algum dos Srs. Parlamentares deseja contraditar? (Pausa.)
Com a palavra o nobre Deputado Magela.
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O SR. DEPUTADO MAGELA - Sr. Presidente, se essa for a questão para resolver a polêmica e ir para a
obstrução, que é o que a Oposição quer, transformo a minha fala em reclamação, para que V.Exa. resolva se vai
colocar a ata em discussão para que a Oposição tenha o direito de exercer a obstrução regimental.

 Se a Oposição quer fazer obstrução, que faça, mas faça dentro do Regimento, não pedindo a palavra pela
ordem a todo momento, fazendo discurso político. A obstrução tem de ser feita na hora certa, com pedido de
verificação de quorum.

Então, para resolver a pendência com o Deputado Cajado, eu transformo a minha fala em reclamação, se
V.Exa. tiver decisão distinta. O que eu quero é que a Oposição exerça o seu direito de obstrução, mas dentro do
Regimento. Só isso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Decido a questão de ordem levantada pelo nobre Deputado
Claudio Cajado.

O dispositivo do Regimento Interno da Câmara dos Deputados citado pelo nobre Deputado diz:
“Art. 176................................................................
§ 2º. Não será admitido aparte...”

Informo a S.Exa. que o nobre Deputado Magela não solicitou aparte.
Segundo aspecto da fundamentação. A letra b do inciso II do art. 18 do Regimento do Senado Federal

dispõe que “o Senador” — leia-se Parlamentar, pela aplicação subsidiária, complementar —, “no uso da palavra,
poderá ser interrompido:

II - por outro Senador” — leia-se, Parlamentar, por aplicação
subsidiária: “b) “independentemente de seu consentimento” — quer o
Parlamentar que está com a palavra consinta ou não, pois é independentemente
do seu consentimento — “para formular à Presidência reclamação quanto à
observância do Regimento”.

Vou então, ao meu talante, na condição de Presidente, dar a interpretação de reclamação, de questão de
ordem e de pedido de palavra pela ordem.

O próprio Regimento do Senado dispõe claramente o que significa pela ordem. “Pela ordem é o pedido
para uso da palavra para, no curso da sessão, formular à Presidência sugestão de encaminhamento das matérias
ou da própria sessão em andamento.” Questão de ordem é de fundo, diz respeito a uma reclamação quanto ao
descumprimento da norma regimental. Questão de ordem por descumprimento da norma regimental. Quando [p12]o
Parlamentar reclama o descumprimento de uma norma regimental é questão de ordem. Pela ordem é para já sugerir
encaminhamento da sessão ou até mesmo dos procedimentos deliberativos.

Portanto, está feito o esclarecimento à questão de ordem formulada por V.Exa.
Reclamação, pelo descumprimento de norma regimental, formula-se através do instrumento questão de

ordem. No caso, foi deferida a questão de ordem do Deputado Magela para que as atas das sessões anteriores
sejam submetidas à apreciação do plenário.

O nobre Deputado Magela, em contradita, expressou que assim procedeu para dar àqueles que assim
desejam o direito de se constituir em obstrução.

Meu comportamento não foi diferente quando, ao final da fala do nobre Deputado Narcio Rodrigues, eu
procurei inclusive me antecipar para interpretar, numa síntese: “Nobre Deputado Narcio Rodrigues, V.Exa. está
afirmando que o PSDB está em obstrução”, e o Deputado Narcio Rodrigues informou que sim, porque reconheço
como um direito o estado de obstrução.

Quando V.Exa. pediu a palavra e eu a concedi, pela ordem, e o nobre Deputado Magela pediu a palavra
para uma questão de ordem, a Presidência não fez outra coisa senão, em obediência ao Regimento do Senado,
que se aplica subsidiariamente, interromper a palavra de V.Exa., pela prevalência do instituto da questão de ordem.

Portanto, estes são os esclarecimentos e a decisão, dizendo mais que a questão de ordem que V.Exa.
levantou eu a atendi, afirmando que prevalece o relógio do plenário. Mas disse a V.Exa. que indeferia o
requerimento de suspensão da sessão por não considerar relevante suspender uma sessão, uma vez que esta
Comissão não delibera há mais de 30 dias, por 1 ou 2 minutos de divergência quanto ao horário.

E, mais: pelo fato de, nos minutos anteriores, o Presidente e os demais Líderes nos encontrar numa
reunião. E, quando eu me dirigi a V.Exas., ainda antes das 15h, perguntei: "V.Exas. farão concessão à Presidência
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para iniciar os trabalhos da Comissão com um atraso de 10 minutos?", V.Exa. respondeu: "Não". Então, eu me
levantei e vim abrir a sessão.

Por essas razões é que eu não acatei o requerimento de V.Exa.
Dadas as explicações, eu devo dizer a V.Exas. que continuarei no exercício da Presidência, como venho

fazendo, com toda a tranquilidade, garantindo aos senhores o exercício da palavra, mas respeitando a norma
regimental, porque eu entendo que, num Estado de Direito como o vigente entre nós, prevalece a vontade da lei,
não a vontade dos homens.

Dito isso, vou submeter [P13]à apreciação da Comissão as atas. Em havendo obstrução ou em não
havendo quorum, encerrarei a sessão.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, só um minuto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima ) - V.Exa. pede a palavra? Com a palavra o nobre Deputado

Claudio Cajado. S.Exa. sempre teve a deferência desta Presidência para fazer uso da palavra, por diversas vezes,
mesmo com a reclamação do Plenário, sempre desconsiderada por mim, porque, de forma democrática, sempre
ouvi V.Exa. e vou continuar a ouvi-lo.

Com a palavra o nobre Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Obrigado, Sr. Presidente.
Apenas para dizer a V.Exa. que, quando pedi a palavra, eu o fiz em 2 momentos, e deixei claro: num, pedi

para uma questão de ordem; no outro, pedi a palavra pela ordem. Na questão de ordem eu indaguei o que V.Exa.
respondeu, e, dessa mesma feita, fiz outra questão de ordem, que V.Exa. também acabou de responder.

Eu aqui queria que V.Exa. levasse em consideração também ...
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima ) - Nobre Deputado, se foi um equívoco da minha parte,

quanto ao entendimento de pela ordem ou para uma questão de ordem, a Presidência quer se redimir diante de
V.Exa. ...

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Perfeito, Sr. Presidente.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Do Plenário, Sr. Presidente, do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima ) - Eu não concedi a palavra a V.Exa., nobre Senador Efraim

Morais. V.Exa. precisa se acostumar a pedir previamente a palavra à Presidência, e eu a darei. V.Exa. sabe e
conhece o meu comportamento.

O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Sei não. Como vou conhecer o comportamento de V.Exa.?
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima ) - Está bem. Então, V.Exa. não sabe o meu comportamento.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima ) - Nenhum problema. Meu comportamento público é

comportamento democrático, e é assim que eu vou agir.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Só quero que V.Exa. cumpra o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima ) - Eu não concedi a palavra a V.Exa. E quero dizer ao nobre

Deputado Claudio Cajado...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima ) - ... que, se esta foi a intenção expressada por V.Exa. ...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Foi.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima ) - ... embora não entendida por mim ...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima ) - ... eu quero me redimir diante de V.Exa. e pedir

desculpas...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Muito bem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima ) - ... a V.Exa., nobre Deputado Claudio Cajado...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima ) - ...porque este é o procedimento eu irei adotar sempre.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima ) - Eu respeito o Plenário, respeito todos os senhores. Agora,

tenham a certeza, não vou pedir que respeitem a Presidência. Não. A Presidência vai impor respeito.
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O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - V.Exa. me concede a palavra?
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima ) - Concedo a palavra a V.Exa., nobre Deputado Claudio

Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Muito bem. Então, eu vou agora, pela ordem, Sr. Presidente...
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Peço a palavra em seguida, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu gostaria, primeiro, dizer a V.Exa. que o fato ficou esclarecido.

A minha intenção, Sr. Presidente, é que os trabalhos, como sempre ocorreu até esta sessão, fluam de forma normal,
sem nenhum tipo de transtorno ou de falta de urbanidade entre nós, Parlamentares.

Sr. Presidente, respeito a sua Presidência, elegi V.Exa. Presidente desta Comissão e acho que V.Exa.
conduz os trabalhos com absoluta tranquilidade, até porque, como eu disse antes, esta Comissão tem um exemplo
a dar; esta Comissão, mais do que qualquer outra, só funciona pelo entendimento entre Maioria e Minoria. E é isso
que estamos, ao longo de todos esses meses de trabalho, tentando fazer com que prevaleça.

Daí por que alguns posicionamentos — e agora o faço como forma de declarar a obstrução dos
Democratas — são em virtude da tramitação dos projetos de lei do pré-sal. Não podemos, primeiro, admitir que o
Governo passe 2 anos discutindo o marco regulatório que vai imprimir ao País, aos Estados federados e ao povo
brasileiro e o Congresso Nacional tenha apenas 90 dias — 45 para a Câmara dos Deputados e 45 para o Senado —
para deliberar sobre uma matéria de tamanha relevância.

Não é aceitável, não é admissível que o Congresso Nacional, por meio da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, possa, de forma açodada, legislar 4 projetos de lei de tamanha importância.

Os Democratas entendem que essa discussão não pode ser feita em apenas 45 dias. Por isso, entrou em
obstrução desde o dia de ontem para que o Governo retire a urgência. O Deputado Jilmar Tatto disse que éramos
contra o pré-sal. Pelo contrário, defendemos que a riqueza seja distribuída ao conjunto do País e não apenas para 3
Estados: São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O conjunto da Nação tem de ser beneficiado. [MSOffice14]

Segundo: nós não podemos nem vamos permitir que esta e as futuras gerações fiquem prejudicadas por
uma legislação que não possa ser debatida com a sociedade e com os técnicos que possam ampliar o
conhecimento que nós, Parlamentares, temos para poder decidir, e decidirmos bem. Nós não vamos aceitar,
enquanto o Governo estiver na postura inadequada de querer que nós, de forma açodada, votemos essas
legislações, sair da obstrução.

Então, esse é um programa do partido, que é uma condição que o Vice-Líder ou Líder nesta Comissão tem
a obrigação de seguir. Por isso não houve acordo. E nós, de antemão, dissemos a V.Exa. que todas as sessões que
não começassem no horário regimental, pelo Regimento nós iríamos pedir não sua suspensão, mas o
encerramento, como foi solicitado por este Parlamentar, às 15h02min, nesse dia, nessa tarde.

Terceiro: fizemos um requerimento convocando o Presidente da PETROBRAS, Dr. Gabrielli. Mudamos de
convocação para convite. V.Exa., como Presidente, enviou 3 ofícios para que Dr. Gabrielli assinalasse o dia para vir
prestar os esclarecimentos a respeito do superfaturamento da refinaria em Pernambuco. E o Presidente da
PETROBRAS não respondeu, não teve atenção para com V.Exa. nem com esta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Solicito a V.Exa. que conclua, nobre Deputado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Disse-me V.Exa. que o Presidente estaria, nessa semana que

passou, dando informação do dia e horário em que aqui viria para dar esclarecimentos a esta Comissão. Passou-se
o prazo que V.Exa. tinha dito, e nada aconteceu.

Enquanto o Presidente da PETROBRAS não vier aqui para cumprir com o convite que fora feito por V.Exa.
— antes convocação, mas mudado para convite — para prestar os esclarecimentos que a Nação e esta Comissão
exige, nós estaremos em obstrução também. E somos solidários ao PSDB, que declara obstrução também em
função do não cumprimento da Lei Kandir.

Essas razões são mais do que visíveis e foram ditas ao Líder Gilmar Machado e a V.Exa.
A nós, então, cabe tão somente aqui a regra regimental. Não quero e não vou jamais colocar em dúvida a

autoridade de V.Exa. como Presidente. Agora, irei fazer com que a regra regimental seja cumprida. Não gostaria;
queria que fizéssemos entendimentos para que não tivéssemos esse tipo de consternação no andamento da
Comissão. Mas, se não tivermos como ultrapassar o acordo e formos para a beligerância na Comissão
regimentalmente assegurada, tenha a certeza, Presidente, de que iremos fazê-lo.
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Não acho que o chamamento de segurança possa calar o Parlamentar. Não é por aí. Nós temos que
encontrar o bom senso, encontrar sempre o entendimento. E V.Exa. terá neste Parlamentar o apoio necessário para
sempre conduzir bem esta Comissão.

Muito obrigado.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Pela ordem de inscrição, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Antes de conceder a palavra por ordem de inscrição  — há

3 Parlamentares que pediram a palavra: o Deputado Ricardo Barros, Deputado Eduardo Valverde e Senador Efraim
Morais —, quero dizer ao Deputado Claudio Cajado que traria para S.Exa. a informação diante do fato de que não
tivemos sessão anterior a esta. Hoje recebi em meu gabinete a assessoria da PETROBRAS, que disse que está
verificando evidentemente uma data para que o Presidente possa comparecer a esta Comissão. Como se trata de
um convite, como tal ele precisa conciliar a agenda da Presidência. Quanto a esse aspecto, queria dizer a V.Exa.
exatamente isso.

Quanto ao outro aspecto a que V.Exa. se referiu, devo dizer que a Presidência não fez nada além do que
lhe assegura o Regimento do Senado Federal, que se aplica subsidiariamente, e, de forma mais expressa, no seu
arts. 22, 23, 24 e 25: a [p15]quem compete dirigir os trabalhos e assegurar a todos a normalidade do trabalho,
fazendo cumprir e podendo fazer uso das normas expressas nos arts. 22, 23, 24 e 25.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, Senador Almeida Lima, quero dar conhecimento

ao plenário, especialmente aos Srs. Relatores Setoriais e aos coordenadores de bancada, de um ofício dirigido a
V.Exa. que protocolei, alertando para o fato de que a Resolução nº 1 estabelece as emendas de remanejamento, e
que essas emendas foram criadas com a finalidade de dar conhecimento a todos os Parlamentares da Casa sobre o
conjunto total dos recursos do Orçamento.

A reavaliação da receita e os códigos providos pelos Srs. Relatores na realocação de recursos resultam em
uma alteração de apenas 2% do orçamento global. Acontece que a Comissão debate aqui 2% do Orçamento e não
conhece os outros 98%.

A intenção expressa na resolução é de que o Relator Setorial se reúna com as Comissões Temáticas e que
o coordenador da bancada se reúna com sua bancada, apresente o conjunto total do orçamento de cada Ministério,
o conjunto total do orçamento para cada Estado, incluindo-se custeio, e ali se discuta, então, o remanejamento.

Portanto, peço ao Sr. Presidente que solicite à assessoria técnica da Comissão esses relatórios — o
relatório de cada Ministério e o da destinação de recursos do Orçamento para cada Estado, em todos os Ministérios
— para que se possa promover esse debate em audiências públicas previstas na resolução, ocasião em que o
Presidente da Comissão temática chamará o Relator Setorial, que então debaterá com todos os membros da
Comissão o que há no orçamento de cada Ministério daquela Comissão. Desse modo, daremos conhecimento a
todos os Parlamentares da Casa, independente de serem membros ou não da Comissão de Orçamento, acerca do
que existe no Orçamento da União. Isso é muito didático, e para isso foi incluída a emenda de remanejamento na
Resolução nº 1.

Até hoje não praticamos isso, Sr. Presidente, mas gostaria que neste ano praticássemos o debate na
Comissão, com vistas à definição das emendas de remanejamento com a apresentação do Orçamento, e não
apenas discutindo-se as emendas que tenham sido apresentadas sem que se dê conhecimento de tudo o que tem
em cada Estado, em cada Ministério, a todos os Parlamentares desta Casa.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Nobre Deputado Ricardo Barros, por antecipação devo

informar a V.Exa. que o requerimento será deferido, e que, tão logo seja disponibilizada a proposta de Orçamento,
como nos anos anteriores, a assessoria fará com que isso conste no portal desta Comissão, à disposição de todos
os senhores.

Há 2 pedidos de uso da palavra. Em princípio, entendo que não é pela ordem ou para uma questão de
ordem, Então eu gostaria de...

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Peço a palavra para uma reclamação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Com a palavra o Deputado Eduardo Valverde.
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O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Para restabelecer a ordem do trabalho.
Nós sabemos — está claro e patente — que a Oposição vai obstruir. Uma das formas de obstrução é

esticar o tempo na fala, e o nosso Regimento Interno estabelece tempos determinados para certos tipos de fala,
como, por exemplo, 15 minutos para encaminhamento. Afora esses períodos que o Regimento Interno estabelece,
fica a critério da Presidência, no caso de uma concessão livre de fala, estabelecer o tempo do Parlamentar, para
que possa haver uma limitação; do contrário, um Deputado pode obstruir essa discussão, por exemplo, utilizando
meia hora do tempo — caso não haja limitação.

Então, peço a V.Exa., em face desse contexto de obstrução, que, no caso, quando alguém peça a palavra
para fazer uma manifestação, que V.Exa. estabeleça um prazo para a conclusão da fala.

Uma outra reclamação é no tocante à instalação dos comitês setoriais. A peça orçamentária já está
apresentada, e é necessário que os comitês funcionem a partir da sua instalação. Então, peço a V.Exa. que faça
essa instalação para que permita o tempo até o final do ano, até o final da aprovação da peça orçamentária, para
que eles possam ter condição de exercitar o seu mister.

A terceira questão é mais um aviso à Oposição.
A Oposição durante 8 anos tentou vender a PETROBRAS. Foram ineficientes! E o Presidente Lula, em 24

meses, estabeleceu um modelo de gestão do pré-sal que certamente fortalece a PETROBRAS. Então, passar 8
anos e não conseguir privatizar a PETROBRAS é um sinal de ineficiência. E eficiência foi demonstrada pelo
Presidente Lula, que criou um novo formato do modelo energético brasileiro.

O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS  - Para uma reclamação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Eu quero dizer da pertinência das ponderações de V.Exa.

Serão atendidas.
Para uma reclamação, e pela inscrição, Senador Efraim Morais.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Sr. Presidente, quero dizer a V.Exa. que sempre defendi o

Regimento desta Casa e, modéstia à parte, sempre procurei estudá-lo e me aperfeiçoar. E V.Exa., na autoridade de
Presidente, tem que manter sempre a ordem, manter a normalidade. Ela depende mais de V.Exa. do que qualquer
um dos membros da bancada, sejam Senadores ou Deputados.

V.Exa. pede desculpas ao Deputado Claudio Cajado, e o faz dentro da sua simplicidade, humildade, da
forma que bem entende V.Exa., sabendo que estava errado quando cortou a palavra dele, até porque em nenhum
momento o nobre Relator, Deputado Magela, citou a palavra reclamação nem pela ordem; pediu somente a palavra.
Isso ocorre no Parlamento. Daí a nossa reclamação: para que quando um Parlamentar esteja falando não seja
cortado por outro. Porque nós queremos a normalidade.

E veja V.Exa. como acontecem as coisas. Reclamam da Oposição, mas quem obstruiu a sessão nas 2
últimas semanas foi a bancada do Governo, que não se entendia e não deixou ninguém votar. Então veja V.Exa.
que existe o momento da Oposição e existe o momento do Governo.

Agora, quando V.Exa. respondeu à reclamação, ou questão de ordem, do nobre Deputado Magela, disse,
de imediato, que cumpriria o Regimento, que era ler as atas. Mas, pelo contrário, V.Exa. novamente devolveu a
palavra ao plenário, não interessa a quem, inclusive a mim, que estou falando neste momento. Então, eu acho que
ou se tem bom senso para conduzir esta Comissão ou não vamos chegar a lugar nenhum, porque isto aqui não tem
caráter terminativo. Quando a Oposição não consegue ter sucesso aqui dentro de seus pleitos, ainda tem o
plenário. E nós sabemos que, durante anos e anos, ou, por que não dizer, em toda a vida deste Congresso, sempre
resolveram as questões dentro do entendimento, da boa conduta, dividindo-se.

E aqui vai a minha reclamação. Primeiro: V.Exa. devia ter retomado os trabalhos, lendo a ata, para que
pudéssemos dar continuidade aos trabalhos, logo após a reclamação do nobre Relator do Orçamento, Deputado
Magela. Segundo, porque eu reclamei a V.Exa. e do Plenário de que não há proporcionalidade na distribuição entre
Oposição e Governo. E, depois, no próprio entendimento desta Casa, cabendo-se à Oposição a relatoria de algum
PL, normalmente se faz através da Liderança.

Então, são essas coisas em que temos que ter normalidade. São essas questões que queremos conduzir.
Eu convivo com V.Exa. no Senado. Sei do temperamento de V.Exa., que é um Parlamentar temperamental,

assim como eu também sou. Não quero aqui dizer que sou pacífico e que estou aqui para pacificar. Estou aqui para
fazer meu papel de Oposição.
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Sr. Presidente, peço a V.Exa., antes que dê continuidade aos trabalhos, que consulte o Senado sobre se já
se iniciou a Ordem do Dia, para poder continuar a sessão. Sr. Presidente, é para que seja cumprido o Regimento.
Como o Regimento diz que é às 16h, e com já são 16h13min, peço à assessoria de V.Exa. que consulte, porque a
informação que tenho é de que o Senador José Sarney já se encontra presidindo a sessão, e que provavelmente já
pode ter começado a Ordem do Dia. É só por uma questão de não estarmos aqui trabalhando e perdendo nosso
trabalho, já que, uma vez começada a Ordem do Dia, V.Exa., pelo Regimento, dentro da normalidade, tem que
suspender a sessão. Agradeço a V.Exa.

Se me excedi, acho que nos excedemos juntos. Acho que o Parlamento tem este momento. É exatamente
buscando corrigir essas coisas que temos a palavra, o diálogo. Mas não através, muitas vezes, de um poder que
tem V.Exa. com a palavra, mais do que nós aqui. Lamento, sinceramente, a forma até grosseira como V.Exa. se
dirigiu a mim, como se eu aqui estivesse fazendo algum mal ou ameaçando a integridade de V.Exa. para que aqui
houvesse segurança para tirar um Parlamentar. E não há essa possibilidade de acontecer aqui na nossa Casa,
porque não agredi V.Exa. com palavrões nem a honra de V.Exa. Pelo contrário, defendi aquilo que considerei como
direito, quando do corte da palavra de um companheiro nosso. Por isso devo também, respeitando os companheiros
Parlamentares, me dirigir a V.Exa. e dizer que, se extrapolei, peço desculpas. É um direito meu dizer isso, para que
V.Exa. também entenda que aqui os direitos são iguais. V.Exa. poderá, daí, fazer o que manda o Regimento. Na
condição de Presidente, V.Exa. poderá cortar nossa palavra. V.Exa. tem esse poder. Agora, V.Exa. se dirigiu a este
Senador com agressividade, pedindo que aqui tivéssemos segurança, como se eu tivesse ameaçado V.Exa., a
integridade de V.Exa. ou a de qualquer outro companheiro desta Casa. Isso não é do meu feitio. Completo 20 anos
nesta Casa; passei 12 nessa, e estou completando 8, e nunca agredi um companheiro, nunca usei palavras fora do
Regimento que viessem denegrir a imagem de qualquer companheiro.

Por isso devo dizer a V.Exa. que, se V.Exa. entendeu que me exaltei, sou humilde o bastante para pedir
desculpas. Talvez mais ao Plenário, porque, da mesma forma que errei, V.Exa. também o fez. Daí as minhas
desculpas aos companheiros Senadores e Deputados, bem como a V.Exa., que é um Senador.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Nobre Senador Efraim Morais, em primeiro lugar devo dizer
que, no momento em que me dirigi ao nobre Deputado Claudio Cajado, expressei-me sem admitir nenhum
equívoco. Mas eu o fiz exatamente nos mesmos termos em que V.Exa. acabou de fazer em relação a mim. V.Exa.
disse: “caso V.Exa. tenha entendido que me exaltei, peço desculpas”. Do mesmo jeito, dirigi-me ao nobre Deputado
Claudio Cajado.

Deputado Claudio Cajado, não entendi dessa forma, mas se foi assim que V.Exa. se expressou. Mas quero
me redimir.

Segundo ponto. Estranha-me, neste momento, V.Exa. dizer que sou um Senador temperamental. Se
V.Exa. tinha acabado de dizer que não me conhecia, como é que me conhece agora como Senador temperamental?

O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Senador, se V.Exa. me permite...
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Permito.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Não sou obrigado a conhecer a vida de V.Exa. Conheço sua ação

parlamentar. Não me interessa saber o que V.Exa. faz fora do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Mas não foi outra coisa que eu disse a V.Exa.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Acho que, pelos discursos que ouvi de V.Exa., agressivos muitas

vezes, no plenário do Senado, tenho autoridade para dizê-lo, como qualquer outro tem. Agora, a vida pessoal de
V.Exa. não conheço.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Quando eu disse que V.Exa. me conhecia, entendi que
conhecia o Parlamentar. Não diz respeito a minha vida pessoal nem privada. Por isso estranhei agora V.Exa. dizer
que me conhece como Parlamentar temperamental.

Em terceiro lugar, acho que, pelos 20 anos de V.Exa. aqui no Parlamento, V.Exa., assim como os demais
mais novos, a exemplo deste que lhe fala, compreende — e sei que compreende muito bem — que compete à
Presidência desta ou de qualquer outra Comissão, assim como à Presidência da Câmara, à do Senado e à do
Congresso, presidir os trabalhos, fazer observar as normas regimentais e o tratamento regimental adequado que
deve ser utilizado entre todos nós Parlamentares, dizer como se faz ou como não se faz uso da palavra.
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Fiz questão, há poucos instantes, numa resposta ao nobre Deputado Claudio Cajado, de fazer referência
aos arts. 22 e 23 do Regimento do Senado Federal, sem fazer a leitura dos dispositivos. Isso foi proposital, para não
parecer petulância da Presidência. Dispensa-se a leitura, porque os senhores conhecem os dispositivos que
asseguram os meios necessários à condução dos trabalhos da forma a mais regular possível.

Portanto, até mesmo para atender à questão de ordem do nobre Deputado Magela e agora à reclamação
de V.Exa., quero propor ao Plenário a dispensa da leitura das atas.

O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Sr. Presidente, peço a V.Exa. que seja feita a leitura das 5 Atas.
Acho que é mais do que regimental este Senador ou qualquer membro desta Comissão solicitar leitura. Quando há
entendimento, dispensa-se a leitura. Quando não há, precisamos que seja feita a leitura. Por isso, solicito a V.Exa.
que, dentro da normalidade e regimentalmente, seja feita a leitura das 5 atas. Aliás, uma a uma, para ser discutida.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - O PSDB também, Sr. Presidente, gostaria da leitura e da
discussão da Ata. E esse é o mesmo encaminhamento do PSDB no Senado.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SILVEIRA - Já que o leitor vai ser nosso companheiro Magela, o PPS
reforça o pedido do Democratas e do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - A Presidência, de ofício, verificando não haver quorum
para deliberação, declara suspensa a sessão.

Encerro a sessão, convocando uma outra para a data aprazada com todos os senhores.
Está encerrada a reunião.


