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O [P_19681][P2]SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Havendo número regimental para a abertura
dos trabalhos, declaro iniciada a 14ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 16, 17, 18, 19, 20 e 21, de 2009.

O SR. DEPUTADO MAGELA - Sr. Presidente, deu quorum?
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Informo que os avulsos das matérias encontram-se na

mesa dos trabalhos e que há quorum para deliberação nas duas Casas.
Conforme decidido na reunião do Colégio de Líderes desta Comissão, realizada em 9 de setembro, toda

vez que houver quorum para abertura...
Retifico. Conforme decidido, na 4ª 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 os expedientes será enviada pelo correio eletrônico aos gabinetes dos

membros e das Lideranças partidárias nesta data. Em havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da
leitura das atas por terem sido distribuídas antecipadamente.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Com a palavra, pela ordem, o Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a V.Exa. que leia as atas e as coloque em

votação, posteriormente, para que possamos lê-las na íntegra e depois votá-las.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Antes de atender ao requerimento legítimo do nobre

Deputado Claudio Cajado, consulto as Lideranças, para que informe a esta Mesa, se há acordo para deliberação
das matérias na presente reunião.

Com a palavra o Deputado Claudio Cajado pelo DEM, Câmara.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores,

não temos acordo.
Sinceramente, Sr. Presidente, considero a forma como nós[P3], da Oposição, estamos sendo tratados

pouco elegante e pouco afável. Chegamos aqui — eu, pelo menos, todas as segundas-feiras, à noite — com todo o
tempo para conversar. Aliás, as reuniões que V.Exa. convocava nas terças-feiras tinham como objetivo fazermos
uma reunião preparatória com as Lideranças, no dia anterior da sessão ordinária, que ocorre sempre às quartas-
feiras, a partir das 14h30min, justamente para conversarmos, discutirmos e termos tempo; e, se não houver acordo,
tentar elaborá-lo. Estamos, porém, presenciando que os acordos são solicitados na hora da sessão, o que impede
qualquer diálogo mais producente.

Desse modo, sugiro às Lideranças do Governo, nesta Comissão, que tenham um tempo maior de diálogo
com as Oposições, a fim de que, ao chegarmos aqui, não fiquemos discutindo se há ou não acordo. Isso tem que
ser prévio à sessão.

Como V.Exa. indagou, respondo que não há acordo, por 3 motivos. Primeiro, não chegamos ainda a um
posicionamento oficial do Governo sobre a questão do pré-sal, se vai ou não tirar a urgência urgentíssima das
matérias do marco regulatório dos 4 projetos de lei. Os democratas já se posicionaram, não aceitam essa posição,
ou melhor, essa imposição de termos apenas 45 dias na Câmara e 45 no Senado para discutir os marcos
regulatórios tão importantes para o Brasil, para o conjunto dos Estados federados, principalmente para o povo
brasileiro. Não aceitamos também que essas riquezas fiquem apenas com 3 Estados, quais sejam, São Paulo, Rio
de Janeiro e Espírito Santo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Nobre Deputado Claudio Cajado, peço colaboração a
V.Exa. no sentido de que a declaração de não concordância para a não realização de deliberação seja a mais breve
possível, uma vez que preciso consultar os demais Líderes. Mas, de logo, antecipo uma segunda consulta a V.Exa.,
informando, no entanto, que na terça-feira da semana passada marcamos uma reunião de Lideranças, quando
constatamos a ausência dos Líderes da Oposição. Por conta disso, e tendo em vista que esse assunto nos diz
respeito diretamente — a questão do pré-sal é ampla, do Congresso Nacional e do Poder Executivo —, consulto
V.Exa. se há possibilidade, no caso do Democratas, na Câmara, de suspender esta reunião, que continuará
amanhã, pela manhã, tempo que pode se imaginar suficiente, e não de forma atropelada, para uma conversa entre
as Lideranças, a fim de podermos estabelecer uma pauta de deliberações a partir de amanhã. É a segunda consulta
que faço a V.Exa.
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O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pois não, Sr. Presidente.
Concluindo a minha primeira intervenção, a questão do pré-sal, então, está clara, pois não aceitamos a

forma como o Governo impõe que o Parlamento brasileiro se posicione. Eles tiveram 2 anos para discutir todo esse
marco regulatório e querem que o Congresso Nacional o façam em 90 dias — 45 para cada uma das Casas
legislativas. É humanamente impossível. E não me venham com essa conversa de dizer que estamos contra o pré-
sal. Ninguém aqui está contra coisa alguma. Mas não aceito fazermos uma legislação com tamanha envergadura e
importância no afogadilho e de forma açodada, o que vai prejudicar o debate, principalmente as questões técnicas
envolvidas nela. Esse é o primeiro ponto.

O segundo ponto é o seguinte. Quando V.Exa marcou, tive atenção e respeito à decisão de V.Exa., essa
reunião, estive com a secretária, dona Myrna, que está a seu lado esquerdo — lado do coração —, de quem
indaguei [P4]se havia chegado o ofício da lavra do Presidente da PETROBRAS assinalando data e horário da sua
vinda aqui, a nosso convite, deliberado pela Comissão de Orçamento, para explicar a questão do superfaturamento,
ou questões discutíveis de despesas em relação à refinaria de Pernambuco. A secretária me disse que não havia
ofício algum. V.Exa. me disse aqui que havia reiterado, por duas vezes, a presença do Dr. Gabrielli. Então, pedi à
dona Myrna que avisasse o Presidente que eu não participaria da reunião, porque, sem o posicionamento do
convite, votado nesta Comissão desde abril, não haveria justificativa plausível que não fosse o desrespeito para com
uma decisão majoritária, uma decisão soberana desta Comissão para esclarecer fatos a respeito da refinaria.
Portanto, a não resposta a isso é o segundo motivo para que estejamos em obstrução.

O terceiro é a nossa solidariedade, é uma demanda do PSDB que envolve a Lei Kandir. É preciso que os
recursos sejam assegurados.

Estamos ombreados com essa questão da Lei Kandir, importante para os Estados federados. É necessário
que os recursos sejam, efetivamente, alocados, sejam liberados, conforme votamos ano passado.

Então, são 3 pontos...
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Com essas considerações, entendo, então, que está

prejudicada a formulação que fiz a V.Exa.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Parcialmente.
Sr. Presidente, disponho-me a sentarmos, a conversarmos, a elaborarmos até um programa, contanto que

o Governo estabeleça, de forma clara, os compromissos, a fim de ultrapassarmos esses 3 pontos que levam à
obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - V.Exa., então, concorda com a suspensão desta sessão?
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Por hoje, mas não para amanhã. Acho que o prazo para amanhã

é muito exíguo. Não tenho segurança de que...
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Para terça-feira.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Para terça-feira ou quarta-feira, da nossa parte, não há nenhum

problema.
O SR. DEPUTADO JILMAR TATTO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Um minutinho, por gentileza. Só para entender. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Eu considero, portanto, prejudicada a sugestão, diante do

fato de que não pode ser amanhã. Essa suspensão, para a próxima semana, parece-me, é antirregimental, além do
fato de que, na terça-feira, não poderemos realizar a sessão neste plenário. Haverá sessão ordinária na quarta-feira.
Portanto, considero prejudicada, por esta razão.

O Deputado Gilmar Machado havia solicitado a palavra, salvo engano, para uma explicação sobre o convite
ao Presidente da PETROBRAS. Já estaria respondendo ao nobre Deputado Claudio Cajado.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, pelo que estou sentindo do Plenário, seria
conveniente V.Exa. marcar para terça-feira uma reunião de Líderes. Comprometo-me a conversar com o Deputado
Gilmar Machado — neste momento não é possível — hoje, à tarde; na terça-feira, faremos um colegiado de Líderes,
já que o Plenário tem compromisso, e, na quarta-feira, V.Exa. poderá...

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Então, acerca desses 2 temas, concedo a palavra ao
Deputado Gilmar Machado.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, eu só queria, publicamente, mais uma vez,
esclarecer os pontos que foram aqui colocados.

Com relação ao pré-sal, ele não faz parte da pauta desta Comissão. Portanto, não temos como responder,
já que a matéria, por enquanto, se encontra na Câmara dos Deputados, em Comissão Especial, seguindo um ritmo
de tramitação, e não será examinada pela Comissão Mista de Planos e Orçamentos, pelo menos até o ponto que
tenho conhecimento do Regimento desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - E cuja tramitação é de competência constitucional,
exclusiva do Executivo.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Perfeito. É uma deliberação da Câmara e do Senado, não
competindo à Comissão Mista de Planos e Orçamentos tratar do assunto. Então, essa eu teria dificuldade.

Com relação ao segundo ponto, levantado pelo Deputado Claudio Cajado, em havendo acordo, já há a
data e o horário para o Presidente da PETROBRAS vir a esta Comissão, conforme comprometido na reunião
anterior. Eu não havia marcado ainda porque não tínhamos iniciado a reunião. Ao ser aberta a reunião e fechado o
entendimento, marcaremos e definiremos o dia e o horário, sem nenhuma dificuldade.

Quanto ao terceiro ponto, já havia, inclusive, conversado com o Deputado Narcio. E quero [MG5]dizer
publicamente ao Deputado Narcio e aos demais presentes — está aqui o Relator, o Deputado Geraldo Magela, com
quem estive no Ministério do Planejamento — que há o compromisso e a segurança de que estaremos, durante a
tramitação orçamentária, fazendo exatamente a colocação dos recursos necessários à questão da Lei Kandir.

Então, responderei aos 3 pontos abordados. O que compete à Comissão Mista de Planos e Orçamentos
nós vamos resolver. Agora, o que não cabe à Comissão Mista de Planos e Orçamentos eu não tenho nem
competência — falo pela Liderança do Governo no Congresso — para tratar dessa matéria. Eu só posso tratar
daquilo que diz respeito a esta Comissão. Nós só vamos fazer reunião normal na quarta-feira. Então, não há
necessidade desse entendimento agora. Vamos fazer reunião normal na terça-feira.

Eu quero fazer um apelo para que hoje possamos pelo menos deliberar sobre o cronograma das
audiências públicas da peça orçamentária, porque, senão, o nosso Relator e os Relatores-Setoriais terão dificuldade
depois, e algum Estado pode ficar prejudicado pela realização das audiências públicas. É só esse o apelo que
gostaria de fazer.

No que diz respeito às demais matérias, nós nos comprometemos a sentar com todos os Líderes da base e
da Oposição para que, na próxima terça-feira, possamos montar um cronograma sem nenhuma dificuldade. E
também já teríamos condições, Sr. Presidente, de anunciar a lista dos Deputados da base e da Oposição com os
empenhos encaminhados nas emendas individuais, como foi aqui, corretamente, cobrado. E nós, todos os Líderes,
já temos condições de apresentar essa lista. Se alguém disser que não está empenhado, podemos apresentar a
lista com a questão do SIAFI de todos os Parlamentares, dos 513 Deputados e dos 81 Senadores. Então, com
relação a isso, ao que é da Comissão, nós já estamos respondendo publicamente e podemos fazê-lo em outras
reuniões, onde quiser.

Quanto ao pré-sal, sinto muito, Sr. Presidente, mas, como não é matéria desta Comissão, esta Liderança
não tem condições de assumir nenhum compromisso, porque não compete a ela fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Antes de conceder a palavra ao Deputado Jilmar Tatto,
deixo claro que está em consenso a reunião de Lideranças para a próxima terça-feira. Há uma sugestão do
Deputado Gilmar Machado no sentido de, pelo menos, deliberemos acerca dessa agenda de reuniões nos Estados
sobre a lei orçamentária.

Com a palavra o Deputado Jilmar Tatto.
O SR. DEPUTADO JILMAR TATTO - Sr. Presidente, o Presidente da República mandou um projeto de lei

com urgência constitucional, o que é prerrogativa de S.Exa. Está claro que a Oposição está obstruindo por uma
questão política. Isso está acontecendo na Comissão de Orçamento, na Comissão de Justiça e também no plenário.
Então, é uma decisão política da Oposição, capitaneada pelo DEM. O PSDB está com uma dúvida muito grande.
Acho que o PPS é contra, mas está obstruindo por solidariedade. Trata-se, na verdade, de uma obstrução política.

Peço a V.Exa. que dê andamento aos nossos trabalhos. Há quorum. Vamos colocar em votação os
projetos que estão na pauta, porque está claro que a Oposição é contra o pré-sal.
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Em 1997, por urgência urgentíssima, o Governo Federal, na época Fernando Henrique Cardoso, enviou o
projeto para quebrar o monopólio da PETROBRAS, porque tinha eleição em 1998. Nós estamos em 2009. Ano que
vem haverá eleição, e há todo um trabalho da Oposição para não deixar votar o projeto do pré-sal ainda este ano
para o bem do Brasil. Como é uma decisão política de obstrução em função do pré-sal, dos projetos do pré-sal, a
questão de ordem que eu levanto a V.Exa. é para que possamos dar andamento aos trabalhos e colocar em
votação as matérias da pauta.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Com a palavra o nobre Deputado Leonardo Vilela.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, eu me inscrevi na hora em que o Deputado

Claudio Cajado estava falando, mas vou aguardar. Espero que V.Exa. me inscreva para falar mais tarde.
O SR. DEPUTADO LEONARDO VILELA - Sr. Presidente, manifestando-me pela Liderança do PMDB na

Câmara, gostaria de dizer da nossa vontade de realizar as reuniões do Colégio de Líderes para que possamos
[MSOffice6]discutir a pauta formatada por V.Exa., assim como havíamos solicitado, conforme entendimento desta
Comissão, anteriormente, virmos para cá — caro companheiro Gilmar Machado — após discutir e chegar a um
entendimento, entre a base do Governo e a Oposição, de toda a pauta, para, então, esta Comissão poder ter o ritmo
que todos queremos.

Portanto, sugiro a V.Exa. e ao Deputado Claudio Cajado que a reunião do Colégio de Líderes seja
realizada na terça-feira, no final do dia, para discutirmos e votarmos.

Devo dizer ao Deputado Gilmar Machado que, da parte do PMDB, na Câmara, o dia de hoje e o dia de
amanhã ficarão sem acordo para as votações, mas concordamos com a solicitação de V.Exa. sobre o cronograma
de discussão das Relatorias dos Estados. Da parte da Câmara, ficarão suspensos os trabalhos, no dia de hoje e
amanhã, prejudicados em função do tempo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Deputado Narcio Rodrigues.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, em primeiro lugar,

sobre a reunião de terças-feiras, houve uma única terça-feira que V.Exa. constatou a nossa ausência e, a partir daí,
tomou decisões em relação a elas.

Por 5 terças-feiras seguidas, aqui cheguei às 14h para as reuniões, mas até às 15h elas não tinham sido
iniciadas. Para completar, já é a quarta ou quinta quarta-feira que eu venho às 14h, e V.Exa. chega exatamente no
horário de instalar a reunião. A respeito disso, acho que deveríamos disciplinar qual é a relação, porque eu tenho a
compreensão exata das responsabilidades que V.Exa. tem, o que, às vezes, dificultam a sua presença na reunião
de Líderes. Mas acho que não há nada mais importante para esta Comissão funcionar do que a tentativa de acordo
e de diálogo.

Na semana passada, disse — o Deputado Jilmar Tatto está dizendo que estamos obstruindo porque somos
contra o pré-sal, o que não é verdade –– que queríamos respondidas 3 questões: a da execução orçamentária, que
diz respeito às emendas individuais e às de bancada; a que diz respeito à Lei Kandir/2007, que estava na LDO, num
acordo feito por esse comitê, aprovado pela Liderança do Governo, vetado pelo Presidente da República; e a
questão da Lei Kandir/2010, já que o Orçamento não traz 1 real destinado ao ressarcimento dos Estados
exportadores.

Nenhuma dessas questões foi respondida. Então, não mudou o ambiente para que possamos retomar o
trabalho.

O Deputado Gilmar Machado, que aqui vem gastando todo o seu crédito pessoal em nome do Governo —
dedico atenção especial a S.Exa. porque tem honrado a sua palavra, apesar de não conseguir fazer o Governo
honrar com a dele — demonstra a necessidade de retomarmos as reuniões.

Proponho a V.Exa. que, a partir de agora, até porque a demanda cresce com a chegada do Orçamento,
possamos retomar a rotina: realizarmos as reuniões nas terças-feiras — se não der para iniciarmos às 14h,
iniciaremos às 14h30min, fielmente. Se não der para V.Exa. participar, que seja com a participação do
Vice-Presidente ou do Relator-Geral. Assim, poderemos, antes de discutir diferenças no plenário, estabelecer
entendimento, a fim de termos ação muito mais produtiva. Não é do nosso desejo atrapalhar o andamento dos
trabalhos aqui, mas temos que procurar usar, naturalmente, os mecanismos que temos à nossa disposição para
fazer com que o Governo cumpra compromissos que fez conosco e não cumpriu.
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Então, não há, da nossa parte, caro Deputado Jilmar Tatto, uma atitude de obstrução deliberada. É apenas
a forma que temos de reagir a um Governo que fez um compromisso conosco, na LDO, em relação à Lei Kandir,
mas o jogou na lata de lixo. Como continuaremos dialogando com um Governo como este? É necessário
estabelecermos, inclusive, o nível de confiança, para retomarmos trabalhos convergentes. Nesse sentido, estamos à
disposição.

Topamos[MSOffice7], Presidente, a ideia de uma reunião na terça-feira, assim como topamos o apelo feito
pelo Relator e pelo Deputado Gilmar Machado de discutirmos o cronograma da realização das audiências públicas
nos Estados, já que a Comissão não pode sofrer prejuízos em relação a esse trabalho tão importante, proposto pela
Mesa e pelo Relator, de irmos aos Estados debater o Orçamento Geral da União.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Nobre Deputado Narcio Rodrigues, quanto às questões
que envolvem a necessidade da reunião de Líderes, concordo com V.Exa. Quero apenas informar que a minha
ausência em algumas delas decorreu, por exemplo, do fato de eu me encontrar no Conselho de Ética do Senado
exatamente no momento de deliberação e que se fazia indispensável a minha presença. Mas tenho acionado a
Secretaria da Mesa desta Comissão no sentido de telefonar e convocar o 1º e o 2º Vice-Presidente exatamente para
o atendimento dessas necessidades.

As reuniões são extremamente importantes e, pelo que sinto, vamos realizar a reunião na próxima terça-
feira.

Com a palavra o nobre Senador Romero Jucá.
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs. Deputados, é

natural o embate entre Governo e Oposição, é natural que a Oposição possa usar todas as armas democráticas e
tentar obstruir as votações. Tudo isso é natural e acontece na Câmara, no Senado, no Congresso Nacional. Eu
queria apenas levantar um tópico e deixar, talvez, uma proposição, porque esse embate entre base do Governo e
Oposição, muitas vezes, leva junto segmentos que, efetivamente, não estão inseridos no dia a dia da disputa aqui.

Sobre a questão da Comissão de Orçamento, refiro-me a Estados e Municípios, que, efetivamente, não
têm nada a ver com esse embate. O caso específico que estou tratando diz respeito ao Aviso nº 27, que libera uma
obra no Município de Campo Grande, no Estado do Mato Grosso do Sul. O Prefeito fez um apelo a mim, e estou
vindo aqui exatamente pedir que, mesmo havendo obstrução e embate entre o Governo e a Oposição, possamos
fazer aqui o que corriqueiramente fazemos no Senado: votamos todos os empréstimos de Estados e Municípios,
independente da questão partidária, porque não diz respeito ao embate direto do Governo Federal.

A não votação desse aviso impede a continuidade de uma obra que, em tese, o Prefeito não tem nada a
ver com essa disputa do pré-sal ou do Orçamento. Não é uma suplementação de recursos do Governo Federal; é
simplesmente a liberação de uma obra importante para toda a comunidade, que é suprapartidária.

O apelo que faço a V.Exas. é para que, assim que seja possível, tenhamos condições de votar —
Deputados Narcio Rodrigues, Claudio Cajado, enfim, todos os membros desta Comissão —, e que isso não seja
parte da obstrução, porque não diz respeito ao Governo Federal, mas a Municípios e Estados. Poderia ser qualquer
Município. Hoje é um Município do PMDB, amanhã poderá ser um Município do PSDB. Estamos, agora mesmo,
com um empréstimo do Governo de São Paulo, no Senado. Quero votá-lo ainda hoje. Para isso, tentaremos passar
por cima da obstrução.

É assim que temos nos comportado quando se trata de entidades federadas, Municípios e Estados. Motivo
pelo qual solicito que seja priorizada, Sr. Presidente, assim que possível, a votação do Aviso nº 27, que não fere a
obstrução do Governo Federal, não fere a Oposição, mas que, efetivamente, ajudaria a contemplar uma obra
importante na Capital do Estado do Mato Grosso do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Com a palavra o nobre Deputado Humberto Souto. Logo a
seguir, o Senador Cícero Lucena.

O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO - Sr. Presidente, concordo com os Deputados e Senadores que
me antecederam. O entendimento nesta Comissão é fundamental. Fui Presidente desta Comissão em momento
muito difícil. Só conseguimos votar o Orçamento no prazo regulamentar por meio de entendimentos — criamos os
comitês, fizemos uma série de inovações. Realmente só conseguimos isso na base do diálogo e do entendimento.

O Senador Jucá há de compreender que as Oposições, constantemente massacradas nesta Casa, têm de
utilizar todos os instrumentos disponíveis para resolver os [P8]seus problemas, inclusive os políticos. Nós, por
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exemplo, estamos com um problema sério, levantado pelo Deputado Narcio Rodrigues: a Lei Kandir. Eu acho que
enquanto o Governo não honrar o compromisso feito com Minas Gerais, São Paulo, mas principalmente...
Participamos do entendimento com a Liderança do Governo, mas inexplicavelmente o Governo desrespeitou todos
os compromissos que os partidos da base fizeram nesta Casa e simplesmente vetou o acordo.

Nobre Senador Jucá, essas oportunidades são importantes para as Oposições, para as minorias que dão
tão pouco trabalho ao Governo. Acho que V.Exa. poderia interferir como Líder e com o prestígio que tem no Senado
e com o Governo dizer: “Mas não tem cabimento um negócio desse. Como fazem um compromisso e desautorizam
o Líder do Governo na Comissão de Orçamento! Não dão a menor confiança!”

V.Exa. sabe que fui Líder do Governo nesta Casa durante 2 anos e nunca descumprimos um acordo. Esta
é a Casa do fio do bigode: confia-se ou não no Líder. O Líder não pode ser desautorizado, porque perde a
autoridade moral, a autoridade política de continuar discutindo em favor do Governo e aí cria esse estado que está
criando hoje, essa beligerância, essa indisposição.

V.Exa. poderia ajudar o Deputado Gilmar no sentido de reconstruir o acordo feito e, a partir daí,
descomprimirmos. Também concordo com V.Exa. Não vejo por que a Comissão de Orçamento entrar em obstrução
por causa do problema do pré-sal. São coisas distintas. Nós não estamos nessa. Agora os acordos feitos aqui de
interesse dos Estados, dos Municípios, dos partidos políticos têm de ser preservados para que a harmonia volte a
reinar e nós possamos votar o Orçamento no prazo estabelecido pela Constituição. Fora disso vai ficar difícil, nobre
Senador, construirmos qualquer harmonia. Mas podemos começar a construí-la na terça-feira, quando
assentaremos nessa convocação do Presidente com os Líderes. A partir daí, dar tempo ao Deputado Gilmar e a
V.Exa. de interferirem no Governo e dizer: “Não é possível. Vamos restabelecer isso. Vamos começar a caminhar a
Comissão de Orçamento”. Nós sabemos o prejuízo que o Governo e o País sofrem ao deixar de votar os créditos,
os assuntos pertinentes aos Municípios, como V.Exa. disse. Mas é preciso que V.Exa. assuma, com o Deputado
Gilmar Machado, esse comando para que a paz possa voltar a esta Comissão, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Nobre Senador Cícero Lucena.
O SR. SENADOR CÍCERO LUCENA - Sr. Presidente, antes de entrar no mérito da discussão, gostaria de

registrar de público a minha admiração à inteligência e visão de futuro do nobre Senador Romero Jucá, inclusive por
colaborar com a aprovação do empréstimo para o Governo de São Paulo, tão bem representado pelo Governador
José Serra.

Aqui está por demais encaminhado o desejo do consenso, do acordo, do trabalho fluir dentro dos nossos
deveres e das nossas obrigações.

Concordo plenamente com a iniciativa do representante do DEM, Deputado Claudio Cajado, bem como
parcialmente a concordância de V.Exa. de que podemos retomar esses trabalhos a partir de uma reunião entre os
Líderes, na próxima terça-feira, que será estruturadora e planejadora da forma com que vamos cumprir com o nosso
papel nesta Comissão.

É esta a minha posição, representando o PSDB no Senado.
Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Os demais Líderes desejam se pronunciar? (Pausa.)
Nobre Deputado Gilmar Machado há uma sugestão de V.Exa. para deliberação acerca da agenda de

reuniões desta Comissão nos Estados, mas eu constato a discordância do Partido Democratas na Câmara, cujo
Líder[P9] inclusive se ausentou, no sentido de não deliberar nenhuma matéria. Portanto...

O SR. DEPUTADO MAGELA - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Pela ordem, concedo a palavra a V.Exa.
O SR. DEPUTADO MAGELA - Estou entendendo que o Senador Lucena... Quero até perceber se entendi

errado e consulto o Senador Efraim Morais, que certamente pode não responder pelo Líder do DEM na Câmara,
mas poderia opinar pelo DEM nas duas Casas se assim achar conveniente.

Estamos tentando resolver o calendário das audiências públicas por uma questão muito prática. Se não
definirmos, não vamos ter condições de realizá-las. Como essa não é uma questão polêmica, consulto os
Senadores Efraim e Lucena se poderíamos deliberar exclusivamente sobre esse assunto. Não há nenhuma razão a
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priori para que não deliberássemos, até porque temos de organizar essas audiências a partir da deliberação desta
Comissão.

O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Sr. Presidente, se V.Exa. me permitir...
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Com a palavra V.Exa., nobre Senador Efraim Morais.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Devo dizer a V.Exas. que esse é um assunto que não precisa nem

de deliberação. Sugiro reunirmos, durante o dia de hoje ou amanhã, as Lideranças, elaborarmos um calendário e,
na terça-feira, fazermos um voto de Liderança aqui, aprovando, porque nós não vamos poder divergir disso. Tem
que haver um consenso, ver com os Governadores, Prefeitos de Capitais, Deputados, enfim, todos aqueles que têm
interesse de participar. Então, acho que poderíamos, amanhã, avançar nesse sentido, reunir as Lideranças,
fazermos um cronograma e, na próxima terça-feira, aprovarmos até por voto de Liderança na reunião que está
sendo proposta. É uma sugestão.

O SR. SENADOR CÍCERO LUCENA - Se me permite, Presidente, também concordo.
O SR. DEPUTADO MAGELA - Se V.Exa. me permitir, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Com a palavra.
O SR. DEPUTADO MAGELA - Aceito a sugestão do Senador Efraim e proponho fazermos da seguinte

forma. Como elaboramos essa sugestão, ela já tem uma defasagem porque não deveria, em tese, começar agora.
Em vez de nós nos reunirmos para discutir, eu me comprometo, na terça-feira de manhã, a entregar a todos os
Líderes da Comissão, a todos os integrantes, uma nova proposta e, a partir dessa nova proposta, corrigirmos o que
tiver de ser corrigido. Já existem algumas observações feitas por vários Senadores e vários Deputados, algumas
certamente possíveis de serem assimiladas. Tudo indica que não teremos problema. A secretária precisa começar a
pensar em organizar esse cronograma, e, na terça-feira, nós o aprovaríamos por voto de Liderança.

O SR. SENADOR CÍCERO LUCENA - Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Com a palavra V.Exa., nobre Senador.
O SR. SENADOR CÍCERO LUCENA - A sugestão é bastante pertinente, mas peço-lhe que essa nova

proposta seja entregue nos gabinetes na segunda-feira ou na terça-feira pela manhã para que possamos fazer uma
análise antecipada e, na reunião, já apresentarmos alguma alteração ou sugestão.

Concordo com o Deputado Magela.
O SR. SENADOR EFRAIM MORAIS - Até porque V.Exa., como Relator, vai ser um Deputado viajante.
O SR. SENADOR CÍCERO LUCENA - Não. No meu Estado. Terei o maior prazer.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Havendo a concordância do Plenário, a Presidência

apenas se manifesta no sentido de que é saudável, salutar que as Lideranças aprovem na terça-feira, mas
obrigatoriamente trarei na quarta-feira para o plenário, a fim de que fique registrado em ata e a Mesa desta
Comissão possa realizar as ações necessárias perante a Mesa do Congresso Nacional para a efetivação dessas
reuniões e as suas consequências, inclusive de ordem financeira, nos Estados.

Declaro encerrada a presente reunião, convocando a [P10]reunião de Líderes para a próxima terça-feira,
às 15h, e a reunião ordinária no dia 16, quarta-feira, às 14h30min.

Muito obrigado.
Está encerrada a reunião.


