
CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis calização

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Há número regimental para a abertura dos trabalhos.
Declaro iniciada a 1ª reunião extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 1, de 2010.
Não há quorum para deliberação nas 2 Casas do Congresso Nacional.
Por essa razão, declaro encerrada a presente reunião extraordinária...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Com a palavra V.Exa.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, tendo em vista que V.Exa. já vai declarar

encerrada esta sessão, por falta de quorum, quero fazer referência ao esforço que nós fizemos no exercício das
nossas titularidades — V.Exa. como Presidente, e nós outros aqui como membros da Comissão.

Encerramos a nossa participação nesta Comissão como membros titulares. Porém, eu ficarei na Comissão
no decorrer deste exercício como “não membro”, participando ativamente, como fiz no decorrer do exercício
passado e no início deste exercício.

E quero dizer, Sr. Presidente, que, apesar de não termos votado, pela primeira vez na história desta
Comissão, o Orçamento aqui na Comissão, V.Exa. agiu com espírito democrático; agiu, ressalvados alguns
momentos, digamos assim, passíveis de certo nervosismo...

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Mais duros.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mais duro.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Sem perder a ternura.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sem nunca perder, principalmente como conterrâneo da

Paraíba. (Risos.)
V.Exa. fez um trabalho, Presidente, que reputo correto. E quero agradecer, neste momento em que encerra

a nossa participação oficial, a V.Exa., aos membros da Comissão, aos colegas da bancada do partido Democratas,
dos demais partidos que integram as Oposições — PPS e PSDB — e ao Governo, aos segmentos que integram os
partidos de apoio ao Governo.

E quero dizer que esta Comissão deixa saudades. Quando vi a convocação que V.Exa. fez para hoje, voltei
a ter alegria, voltei a me sentir entusiasmado, tanto que estou aqui presente. E desejo, ao longo dos trabalhos desta
nova Comissão que se instalará em seguida, também participar. Espero que os entendimentos mantidos tenham
efetivo prosseguimento, até porque esta Comissão é o exemplo mais claro da democracia parlamentar. Com
entendimento tudo acontece; sem entendimento nada acontece.

Diante da forma com que V.Exa. soube, como poucos, conduzir esta Comissão, este humilde Parlamentar
lhe faz esta homenagem e à Comissão, com o espírito democrático de poder continuar, mesmo como “não
membro”, participando ativamente, por amor à causa, por amor a esta Comissão, principalmente aos mais diversos
segmentos do Brasil e do povo brasileiro.

Muito obrigado. Um abraço!
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Nobre Deputado Claudio Cajado, sinto-me honrado com a

manifestação de V.Exa. Quero agradecer, portanto, penhoradamente.
É evidente que tivemos momentos aqui acirrados. E não poderia ser diferente. Afinal, este é o Parlamento.

E o Parlamento tem exatamente essa característica, aqui no Brasil e em todos os lugares do mundo. Não pode ser
diferente porque se trata do debate de ideias, da disputa de posições, de perspectivas e projeções políticas.
Portanto, este é o perfil natural do Parlamento e de uma Comissão que trata acima de tudo dos recursos materiais
do Estado, a serem administrados pelos governos.

Portanto, meus agradecimentos a V.Exa. pela manifestação.
Declaro encerrada esta primeira e única reunião extraordinária, convocada para este ano de 2010.


