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 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - São 14h58min. Muito boa tarde a todos! 
 Concito os Srs. Senadores e Senadoras, Deputados e Deputadas a sentarem-se em suas respectivas 
bancadas. 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço dispensa das leitura das atas. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Há número regimental para a abertura dos trabalhos. 
 Declaro iniciada a 6ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 5 e 6. 
 Em virtude da inexistência de quorum para deliberação na representação do Senado e da inexistência 
de acordo para a formação de uma pauta comum, nós estamos, por acordo, suspendendo a reunião, com a 
manutenção da pauta para amanhã. Antes, porém, vou ouvir alguns Líderes e representantes partidários. 
 O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO - Sr. Presidente, peço a palavra como 
Líder. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com a palavra o Líder do Democratas na Câmara, 
Deputado ACM Neto. 
 O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
Sras. e Srs. Senadores, nós estamos fazendo um esforço, nas Comissões da Casa, para garantir que a Câmara 
dos Deputados e de certa forma o Congresso Nacional possam cumprir com o seu dever constitucional, que é o 
dever de fiscalizar, que é o dever de acompanhar os atos do Poder Executivo e dos seus membros. Nós 
estamos num esforço hercúleo para submeter à votação requerimento de convocação do Ministro-Chefe da 
Casa Civil, Antonio Palocci. É impressionante, porque o Governo tem ampla maioria nesta Casa. O Governo tem 
80% desta Casa, como também tem 80% do Senado Federal. E, no entanto, não se cansa de fazer manobras 
para evitar que esse requerimento seja votado. 
 Eu saio agora da Comissão de Fiscalização e Controle, que normalmente funciona quarta-feira de 
manhã, e houve uma mudança de horário por parte do Presidente da Comissão, para hoje à tarde, exatamente 
com o objetivo de favorecer a manobra do Governo de não dar quorum. 
 Ora, que o Governo não imagine que nos vai vencer pelo cansaço, porque não nos vai vencer no 
cansaço. Nós vamos lutar até o fim. Nós queremos — e a democracia permite isso — que o requerimento seja 
votado. 
 Então, o Democratas apresentou, através do seu Vice-Líder, Deputado Efraim Filho, um requerimento à 
Comissão Mista de Orçamento para convocar o Ministro-Chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, entendendo que 
ele poderia vir a esta Comissão prestar esclarecimentos, ajudar a diminuir essa nuvem de dúvidas que se 
instalou em torno das ações do Ministro Antonio Palocci. Cada vez que ele se nega, as dúvidas aumentam mais. 
Se ele tivesse total condição de explicar esse aumento no faturamento da sua empresa no ano da eleição — 
faturou 20 milhões de reais! —esse aumento patrimonial dele e de sua empresa de consultoria, se ele tivesse 
condições de explicar, certamente já estivesse sentado ali, democraticamente, sendo respeitado por nós, 
apresentando os seus esclarecimentos. No entanto, não o fez. E o Governo, repito, multiplica as manobras para 
evitar que esta Casa vote. Não é nem que aprove, porque nós da Oposição não temos número para aprovar; nós 
queremos votar o requerimento. Está sendo retirado o nosso direito de votar um requerimento. 
 Concluindo, então, eu quero dizer a V.Exa. que o Democratas tinha uma orientação firme para obstruir 
todos os trabalhos da Comissão Mista de Orçamento. E nós estávamos dispostos a pôr uma vírgula, fazer uma 
exceção a essa nossa determinação de obstruir a Comissão de Orçamento, se houvesse a garantia de votarmos 
o requerimento de convocação do Ministro Palocci. Nós estávamos abrindo mão da nossa obstrução, permitindo 
que a Comissão funcionasse normalmente, desde que ela pudesse votar a convocação do Ministro Palocci. 
 No entanto, dialogando com o Líder do Governo nesta Comissão, Deputado Gilmar Machado, e com 
V.Exa., o Governo já disse que não vai admitir a votação desse requerimento hoje, e, se assim o é, nós também 
não vamos abrir mão de uma posição que é nossa de obstruir a Comissão. 
 Espero eu que isso não fique assim indefinidamente. Do contrário, todas as Comissões da Casa vão 
parar. Elas vão parar. O trabalho das Comissões vai parar, porque nós não vamos nos cansar. Nós não vamos 
nos cansar. 
 Então eu agradeço a V.Exa., lamentando que a reunião hoje não possa acontecer. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Para seus esclarecimentos, na representação do 
Governo, concedo a palavra ao Deputado Gilmar Machado. 
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 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, nós queremos deixar registrado que nunca 
deixamos de votar nenhum requerimento nesta Comissão, e não vai ser este que vamos deixar de votar. Mas, 
como o Governo tem o compromisso de votar o Código Florestal no dia de hoje — o Governo está fazendo todos 
os esforços para votar o Código no dia de hoje, e a sessão começa agora às 15 horas —, preferimos então 
aguardar a reunião de amanhã. Concluída a votação do Código, viremos para cá cumprir a pauta. Votando a 
LDO, votamos os requerimentos. Para nós não há nenhuma dificuldade em votar a pauta que V.Exa. já distribuiu 
amplamente e é conhecida de todos. Nós não queremos, em hipótese nenhuma, parar, porque sabemos que, se 
pararmos aqui, a LDO é o único instrumento que não nos permite entrar em recesso. Se nós não votarmos a 
LDO, vamos ter que continuar. Realmente nos interessa votá-la, por ser um instrumento importantíssimo para 
nós. 
 Portanto, quero aqui agradecer e dizer ao Deputado ACM Neto que nós queremos continuar 
dialogando. Esta Comissão não vai deixar de votar, como nunca deixou, nenhum requerimento apresentado pela 
Oposição, porque este é um direito constitucional e regimental. Nós não vamos fazer isto aqui. 
 Obrigado, Sr. Presidente.  
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - A pauta está mantida para amanhã, dia 25, às 15 horas. 
Há oito itens na pauta. 
 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, pela ordem. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com a palavra, pela ordem, o Deputado Wellington 
Roberto. 
 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, eu queria submeter à apreciação deste 
Plenário e de V.Exa. requerimento de minha autoria para “constituir grupo de trabalho para, em caráter 
preventivo, acompanhar e fiscalizar o planejamento, a execução e o cumprimento dos compromissos financeiros 
assumidos pelos órgãos e entidades da administração pública federal, com vistas à execução de investimentos 
necessários à realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 
2016”.  

Isto não tem nada a ver com esta discussão sobre a pauta de hoje. Eu pediria a atenção da Oposição e 
do Governo para que pudéssemos submeter este requerimento à apreciação deste Plenário. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Determino a inclusão na pauta. Vamos entrar amanhã 
com requerimento para inclusão na pauta, que foi fechada na sexta-feira. 
 Deputado Wellington Roberto, a orientação e a iniciativa de V.Exa. são muito salutares, no momento em 
que tanto o Senado Federal quanto a Câmara dos Deputados estão com Comissões e Subcomissões 
específicas para o acompanhamento desses trabalhos em relação à Copa do Mundo. Cabe a esta Comissão 
Mista de Orçamento, talvez mais do que a qualquer outra Comissão do Congresso Nacional, a lupa e os olhares 
para a execução desses orçamentos, na sua integridade, sem nenhuma solução de continuidade. 
 Devo dizer a V.Exa. que o requerimento é oportuno , vamos incluí-lo na pauta de amanhã, quando 
V.Exa. fizer as solicitações necessárias, e imediatamente vamos constituir o grupo de trabalho. 
 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Eu agradeço, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com a palavra o Deputado Roberto Britto. 
 O SR. DEPUTADO ROBERTO BRITTO - Sr. Presidente, eu queria saber o seguinte: a presença do 
Presidente da Caixa fica adiada então para amanhã? 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Fica adiada. Hoje, o Presidente da Caixa, ao que 
parece, não pôde vir. Enviou uma representação. Ele estava em uma reunião de Conselho. A representação, 
para nós, é muito honrosa, mas a Comissão Mista de Orçamento estava esperando o Presidente Hereda. 
 Em virtude da ausência do Presidente Hereda, por motivo justificado, nós estamos estabelecendo uma 
outra data, com maior rapidez. Há expectativa de que seja amanhã. A depender do resultado de um trabalho 
feito pelo Deputado Gilmar ainda hoje com o Ministro das Relações Institucionais, nós vamos fechar essa data 
hoje. Se for amanhã, V.Exas. estarão prontos para sabatiná-lo. 

O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Permita-me, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Deputado Ademir Camilo. 
O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Obviamente, a condução do seu trabalho, vale ressaltar, até 

este momento é impecável. Mas aceitar que após um convite para vir a esta Comissão, marcado com a 
assessoria da Caixa, o cara fale que tem uma reunião com o conselho! Ou os seus assessores são muito ruins, 
porque reunião de conselho não se marca de última hora, Sr. Presidente... Eu já dizia que — e fiz aqui junto com 
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o Deputado Wellington Roberto —, no passado, podiam chegar até a Caixa que a Presidenta não recebia. 
Aceitar essa desculpa! Nós já estamos aqui reunidos pela enésima vez. É melhor outra desculpa do que esta de 
que está tendo reunião de conselho. Isso não se pode aceitar.  

Sr. Presidente, como há um requerimento que vai entrar amanhã, e foi acordado aqui que se ele não 
viesse seria convocado, que transformemos o convite em convocação do Sr. Jorge Hereda.  

Todo convite é de comum acordo. Ou então nós vamos pedir à Mirna que explique como foi feito esse 
convite. No convite, você liga e pergunta: “Você pode vir na terça-feira?” “Posso”. Mas falar que tem uma reunião 
de conselho, Deputado Gilmar, pelo amor de Deus! Já estava anunciado isso. Aceitar isso é um absurdo! 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Deputado Ademir, nós firmamos um conceito de boa 
convivência — inclusive V.Exa. sempre foi muito elegante com relação a isso — de que nós haveríamos de 
convidar as autoridades, embora tenhamos o dever, se o convite não for aceito, de fazer a convocação. Mas não 
cheguemos a tanto. Vamos esperar uma definição. 

Deputado André Vargas. 
O SR. DEPUTADO ANDRÉ VARGAS - Eu pediria, Sr. Presidente, também na linha de V.Exa. e em 

nome da boa convivência nesta Casa... Realmente, talvez tenha havido um desencontro de informações. Toda 
terça-feira à tarde acontece reunião do Conselho de Administração da Caixa Econômica, notadamente agora, 
quando a Caixa passa por mudanças, inclusive estruturais.  

É claro que o Presidente Jorge Hereda tem o maior respeito por esta Comissão, tem a compreensão da 
sua dimensão e da importância inclusive na correlação das questões dos Restos a Pagar, das emendas que 
estão precisando de avaliação da Caixa ou do próprio Ministério.  

Então, eu pediria a compreensão do Deputado Ademir Camilo. A Oposição tem essa compreensão, dá 
para perceber. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Há uma expectativa e já há uma confirmação. 
O Deputado Claudio Cajado tem a palavra, para as suas manifestações. Depois ouviremos o Deputado 

Vaz de Lima e o Deputado Gilmar Machado, com uma notícia da Caixa. 
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Já vem a notícia? 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Ele é baiano como o senhor, não é? 
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - É isso.  
Eu vou dividir o meu pronunciamento, Sr. Presidente, em dois pontos. Com relação à obstrução, o Líder 

ACM Neto já falou pela Liderança da Comissão, pela minha pessoa, ou seja, nós vamos suspender a obstrução 
para que a pauta possa avançar em todos os itens que já estão previamente publicados, contanto que se vote o 
requerimento de autoria do Deputado Efraim. Ultrapassado isso, nós acordamos que amanhã V.Exa. manterá, 
possivelmente para as 14h30min ou 15 horas... 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Para as 14h30min. 
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Para as 14h30min, havendo continuidade... 
Em relação à questão do Dr. Hereda, eu vou considerar que houve um equívoco na agenda da 

secretária do conterrâneo baiano Dr. Hereda, porque não é possível que uma Comissão da importância desta 
Comissão de Orçamento, presidida pelo Senador Vital do Rêgo, com Parlamentares do Congresso, integrantes 
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, não tenha a deferência e o respeito de contar com a presença 
daquele que nós convidamos.  

Eu vou atribuir, como conterrâneo do Dr. Hereda, que, aliás, é uma pessoa finíssima, que houve um 
equívoco de agenda, porque, na verdade, eu não considero que houve uma desfeita dessa por parte da Caixa 
com V.Exa., Senador Vital do Rêgo, nem com esta Comissão.  

Portanto, vou aguardar as palavras do Deputado Gilmar Machado, que espero também cumpra o 
acordo, para que, votando o Código Florestal, amanhã, nós possamos avançar na pauta. E estaremos aqui, Sr. 
Presidente, com todo o empenho de podermos chegar a bom termo nessa questão. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com a palavra o Deputado Vaz de Lima. 
O SR. DEPUTADO VAZ DE LIMA - Sr. Presidente, não sei se consegui entender o que V.Exa. disse ao 

Deputado Ademir. Parece-me que V.Exa. disse que temos evitado — como sou novo aqui, preciso entender isso 
— as convocações e temos tentado fazer convite. 

Quero fazer uma indagação a V.Exa. relativamente ao requerimento do Deputado Efraim. Vale essa 
regra também para o Ministro Palocci? Não daria para nós formatarmos um convite para a vinda do Ministro 
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aqui? Talvez pudéssemos atender todas as Comissões da Casa. Marcaríamos uma data. Acho que poderíamos 
fazer assim. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - V.Exa. consulta as Lideranças, que vale para todos os 
integrantes. Aproveite a presença do Deputado Gilmar e consulte logo S.Exa. 

O SR. DEPUTADO VAZ DE LIMA - Parece que o representante do Governo está aqui. Nós poderíamos 
já tentar fazer esse encontro, não é? 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com a palavra o Deputado Wellington Roberto. 
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Para finalizar, Sr. Presidente, quero me acostar às 

palavras do nosso querido Deputado Ademir Camilo. Em outras épocas, estivemos juntos na Presidência da 
Caixa, quando a conterrânea, vizinha de Estado, era Presidenta, e quem nos recebeu foi o Vice-Presidente 
Jorge Hereda, na época. Então, eu acho que agora ele vai inserir dentro dele o espírito de Vice-Presidente e vai 
vir a esta Comissão para dar as explicações que esta Comissão tanto necessita. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Deputado Gilmar Machado, V.Exa. solicitou a palavra 
para falar sobre a Caixa Econômica Federal?  

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não, não. Já tinha prestado os esclarecimentos. O 
Presidente da Caixa vai comparecer a esta Comissão, como sempre aconteceu. Não há necessidade de sua 
convocação. Hoje, foi porque ele tinha uma reunião, mas vai vir. O pessoal da Caixa já disse da disposição dele 
de atender a Comissão, sem nenhuma dificuldade. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Nada mais havendo a tratar, vou suspender esta 
reunião ordinária, convocando sua continuação para amanhã, dia 25, às 15 horas.  

Tenham todos uma boa tarde. Fiquem com Deus.  
Está suspensa a reunião. 
(A reunião é suspensa.) 

 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Declaro reiniciada a 6ª reunião ordinária da Comissão 

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das 
Pautas 5 e 6, de 2011. 

Informo que os avulsos das matérias encontram-se na mesa dos nossos trabalhos.  
Há quorum para deliberação nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.  
Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura das atas, por terem sido distribuídas 

antecipadamente. (Pausa.) 
Foi solicitada a dispensa.  
A SRA. SENADORA LÍDICE DA MATA - Sr. Presidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Senadora Lídice, com a palavra. 
A SRA. SENADORA LÍDICE DA MATA - Sr. Presidente, sei que vamos iniciar uma sessão um pouco 

tensa, até pelas proposições que estão em pauta, mas quero propor um momento de paz entre Governo e 
Oposição para que possamos votar uma moção de aplauso ao Senador Walter Pinheiro, que hoje aniversaria em 
nome da Bahia, em nome da nossa bancada. (Palmas. Muito bem!) 

O Senador Pinheiro tem uma passagem pela Comissão de Orçamento que marca sua presença no 
Parlamento. Por isso, peço que registremos esse voto de aplauso a sua atuação no Senado no dia de seu 
aniversário. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Muito bem. 
A Presidência registra, com muita honra, a moção de V.Exa., Senadora Lídice, e a ela se associa por 

conhecer a competência, o carisma, a força popular e o conceito que o Senador Walter Pinheiro tem não apenas 
no Estado da Bahia, que o consagrou recentemente nas urnas, mas também em todo o Brasil. Ficam os nossos 
mais efusivos parabéns ao colega Senador. 

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pela ordem, Presidente. 
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pela ordem, Sr. Presidente. 
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - O Democratas, na minha pessoa, gostaria de subscrever 

integralmente as palavras da Senadora. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Desobstruindo qualquer tipo de ação. 
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O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Assino embaixo. (Risos.) Neste momento, há assim, por 
identidade absoluta do objeto da fala da Senadora Lídice, concordância entre Governo e Oposição. 

Então, nesse particular, navegamos juntos nos parabéns ao Senador Walter, nos votos de felicidade, de 
saúde, e que continue sendo essa pessoa afável, amiga, sincera, competente e extremamente representativa do 
povo baiano e do nosso Estado.  

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - De baiano para baiano.  
Deputado Gilmar.  
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, quero propor um encaminhamento. A sessão 

será atrasada 15 minutos para que consigamos votar e, conforme havíamos nos comprometido na reunião de 
ontem, queremos honrar o compromisso dizendo, então, que aceitamos o requerimento de inversão de pauta e 
aceitamos votar um encaminhamento a favor, outro contra, e fazemos a votação (ininteligível.) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Vamos logo dispensar a leitura das atas. 
V.Exas. concordam? (Pausa.) 
Está dispensada. 
(Não identificado) - Sr. Presidente, gostaria de requerer a pauta... 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - A pauta está disponível aqui atrás.  
Leitura da ata dispensada. 
Aprovada. 
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pela ordem, Presidente. Pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com a palavra, o Deputado. 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Nós conversamos sobre o acordo... 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Deixe-me só colocar em votação as atas. V.Exa. me 

permite? 
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pois não, claro. Desculpe. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Em votação as atas da 4ª reunião ordinária, da 2ª 

reunião ordinária conjunta, da 5ª reunião ordinária, da 2ª reunião extraordinária, da 2ª reunião ordinária conjunta 
de audiência pública. 

As atas estão em votação na representação da Câmara. (Pausa.) 
Aprovadas. 
Na representação do Senado. (Pausa.) 
Aprovadas.  
Conforme decidido na 4ª reunião extraordinária de em abril de 2008, fica dispensada a leitura dos 

expedientes, que serão transcritos nas notas taquigráficas desta reunião. Informo ainda que a lista com os 
expedientes será enviada através de correio eletrônico aos gabinetes dos membros e às lideranças partidárias.  

 

EXPEDIENTE 
Correspondência recebida pela Secretaria da Comissão 

 
Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 17 de abril de 2008, fica dispensada a 

leitura dos expedientes, que serão transcritos nas notas taquigráficas desta reunião. Informo, ainda, que a lista 
com os expedientes será enviada através do correio eletrônico aos gabinetes dos membros e às Lideranças 
Partidárias nesta data. 
 

I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA: 
 
1) Ata da reunião da Bancada do Estado de Mato Grosso, realizada em 8 de fevereiro de 2011, informando que 
foi eleito o Deputado Wellington Fagundes como Coordenador daquela Bancada para 2011.  
2) Ata da reunião da Bancada do Estado de Pernambuco, realizada em 12 de abril de 2011, informando que 
foram eleitos os Deputados Carlos Eduardo Cadoca e Pedro Eugênio como Coordenadores daquela Bancada.  
3) OF. Nº 254/2011 – SGM, de 04 de maio, da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, comunicando que 
o Senador João Ribeiro (PR/TO) licenciou-se do exercício do mandato parlamentar pelo período de 121 dias 
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e o seu primeiro suplente tomou posse e assumiu o exercício do mandato, Senador Ataídes Oliveira (PSDB/TO), 
a partir de 3 de maio do corrente.  
4) Ofício nº 165/2011/CFFC-P, de 6 de maio, do Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 
da Câmara dos Deputados, Deputado Sérgio Brito (PSC/BA), convidando o Presidente desta Comissão para 
participar da solenidade de abertura e integrar a mesa do II Seminário Nacional de Fiscalização e Controle dos 
Recursos Públicos, que terá como tema “Fiscalização Sustentável – Execução e Controle Trabalhando Juntos 
para o Desenvolvimento Nacional”, a realizar-se às 9h30, no dia 1º de junho de 2011, no Auditório Nereu 
Ramos, Anexo II da Câmara dos Deputados.  
5) Ofício nº 021 Gab.515/2011, de 10 de maio, do Deputado Abelardo Lupion (DEM/PR), solicitando alteração do 
subtítulo da Emenda individual nº 3420.0008, de sua autoria, apresentada ao Projeto de Lei nº 59/2010 (PLOA 
para 2011). 
6) Ofício nº 034/CD/GPAL/2011, de 10 de maio, do Deputado Átila Lins, Coordenador da Bancada do Norte, 
solicitando alteração da Emenda Individual nº 1619.0012, de sua autoria, apresentada ao Projeto de Lei nº 
59/2010 (PLOA para 2011). 
7) Of. nº 28/11/Coff, de 11 de maio, do Diretor da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da 
Câmara dos Deputados, Wagner Primo Figueiredo Júnior, indicando a consultora de orçamento Elisângela 
Moreira da Silva Batista, para participar da reunião conjunta de audiência pública nesta Comissão, no dia 2 de 
junho do corrente.  
8) Ofício nº 51/11- PRESIDÊNCIA/CCJ, de 11 de maio, do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania do Senado Federal, Senador Eunício Oliveira, solicitando o remanejamento de dotações 
orçamentárias no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de Reais),  
decorrentes de Emenda aditiva   nº 6003.0003 para a Ação “Modernização das Instalações do Ministério Público 
Federal”, de autoria daquela Comissão, para suplementação das Ações: “Construção da 2ª Etapa do Edifício-
Sede do MPDFT”; “Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Ceilândia”; e “Defesa do Interesse 
Público no Processo Judiciário”, constantes da Lei nº 12.381, de 9.2.2011 (LOA/2011).   
9) Ofício nº 027 Gab.515/2011, de 18 de maio, do Deputado Abelardo Lupion, encaminhando cópia da Nota 
Técnica nº 65/2011 da Consultoria de Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado Federal e solicitando 
elaboração de Errata para corrigir o erro material da Emenda nº 3420.0008, de sua autoria, apresentada ao 
PLOA nº 059/2010-CN. 
 
- Expedientes encaminhando justificativas de falta às reuniões da Comissão DEFERIDOS pelo 
Presidente: 
 
1) Ofício nº 00151/2011-GSCM, de 6 de maio, do Senador Cyro Miranda (PMDB/GO), justificando ausência no 
dia 4 de maio.  
 
- Expedientes encaminhando justificativas de falta às reuniões da Comissão INDEFERIDOS pelo 
Presidente: 
 
1) Ofício nº 00142/2011-GSCM, de 29 de abril, do Gabinete do Senador Cyro Miranda (PSDB/GO), justificando 
ausência no dia 27 de abril.  
2) Ofício Gab.Dep.JP 009/2011, de 4 de maio, do Deputado Jorge Pinheiro (PRB/GO), justificando ausência no 
dia 4 de maio.  
3) Ofício nº 335/2011, de 4 de maio, do Deputado João Dado (PDT/SP), justificando ausência no dia 27 de abril.  
4) Ofício nº 056/2011/GDGN, de 24 de maio, do Deputado Genecias Noronha (PMDB/CE), justificando ausência 
nos dias 17 e 18 de maio.  
 
- Expedientes com indicação para integrar o Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias 
com assento na Comissão: 
 
1) OFGSJAYM nº 0267/2011-H, de 4 de maio, do Senador Jayme Campos, Líder da Minoria do Congresso 
Nacional, indicando o Deputado Claudio Cajado (DEM/BA), para participar como representante do Democratas, 
na condição de Vice-Líder da Minoria no Congresso Nacional. 
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2) OFÍCIO GLPCdoB Nº 008/2011, de 17 de maio, do Senador Inácio Arruda, Líder do PCdoB, comunicando que 
a partir desta data, ocupará a vaga daquele Partido destinada ao Senado, na composição deste Colegiado. 
3) Ofício GLPDT - 028/2011, de 17 de maio, do Senador Acir Gurgacz, Líder do PDT, colocando-se a disposição 
para compor este Colegiado. 
4) OF/GAB/I/Nº 463, de 18 de maio de 2011, do Deputado Henrique Eduardo Alves, Líder do PMDB, indicando o 
Deputado Pedro Chaves (PMDB/GO).  
5) OF/GAB/I/Nº 464, de 18 de maio de 2011, do Deputado Henrique Eduardo Alves, Líder do PMDB, 
comunicando que o Deputado José Priante (PMDB/PA) deixa de compor este Colegiado.  
 
- Expedientes encaminhando indicações para as Relatorias Setoriais do Projeto de Lei Orçamentária 
Anual para 2012: 
 
1) OF. GLPMDB nº 152/2011, de 10 de maio, do Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB, indicando o 
Senador Ricardo Ferraço (PMDB/ES).  
2) Ofício nº 182-L-DEM/11, de 10 de maio, do Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder do Democratas, 
indicando o Deputado Efraim Filho (DEM/PB), para o cargo de Relator Setorial da Área Temática X – Trabalho, 
Previdência e Assistência Social. 
3) OF/GAB/I/Nº 464, de 18 de maio de 2011, do Deputado Henrique Eduardo Alves, Líder do PMDB, indicando o 
Deputado José Priante (PMDB/PA) para Relator Setorial da Área Temática III – Integração Nacional e Meio 
Ambiente. 
 

II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA: 
 
1) OFÍCIO Nº 54/SPI, de 16 de maio de 2011, da Secretária de Planejamento e Investimentos Estratégicos do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Maria Lúcia de Oliveira Falcón, informando que devido a 
compromissos anteriormente assumidos, não poderá comparecer  na reunião conjunta de audiência pública 
nesta Comissão, que será realizada no dia 2 de junho. Colocando-se à disposição para participar da citada 
reunião nos dias 15 ou 16 de junho de 2011. 
 
- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Benjamin Zymler, ao 
Presidente da CMO:  
 

Avisos Seses de 4 de maio: 
1) Aviso n° 549/2011 (Acórdão nº 1.147/2011): Verificação dos critérios adotados pelo Fundo Nacional de 
Saúde, Órgão do Ministério da Saúde, para a celebração dos convênios para aquisição de Unidades Móveis de 
Saúde e para análise das prestações de contas.   
2) Aviso n° 559/2011 (Acórdão nº 1.143/2011): Acompanhamento da execução orçamentária e financeira da 
União, em 2010. 
3) Aviso n° 560/2011 (Acórdão nº 1.146/2011): Necessidade de adoção de parâmetros de aceitabilidade de 
preços de medicamentos em licitações públicas. 
4) Aviso n° 565/2011 (Acórdão nº 1.153/2011): Obras de derrocagem do Rio Tocantins, no Estado do Pará. 
 
Avisos Seses de 18 de maio: 
1) Aviso n° 597/2011 (Acórdão nº 1.266/2011): Obras da segunda etapa de construção do parque industrial da 
Hemobrás, na cidade de Goiana/PE. 
2) Aviso n° 612/2011 (Acórdão nº 1.270/2011): Implantação do Perímetro Irrigado Platô de Guadalupe, no 
Estado do Piauí. 
3) Aviso n° 622/2011 (Acórdão nº 1.289/2011): Obras de ampliação e reforma do Laboratório de Referência 
Nacional em Tuberculose, no Rio de Janeiro/RJ.  
4) Aviso n° 627/2011 (Acórdão nº 1.299/2011): Obras de manutenção de trechos rodoviários na BR-020, no 
Estado do Ceará. 
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5) Aviso n° 637/2011 (Acórdão nº 1.256/2011): Obras de modernização e adequação da Refinaria Presidente 
Getúlio Vargas - Repar, localizada no município de Araucária-PR. 
  
Aviso GP/TCU de 12 de maio: 
1) Aviso n° 359/2011: Encaminha relatório contendo a atualização das informações enviadas ao Congresso 
Nacional por meio do Aviso nº 2.018-Seses/TCU, de 9 de novembro de 2010, relativas às obras com indícios de 
irregularidades graves. 
 
- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Benjamin Zymler, ao 
Presidente do Congresso Nacional que enviou à CMO:  
 

Avisos Seses de 4 de maio: 
1) Aviso n° 578/2011 (Acórdão nº 1.157/2011): Acompanhamento das ações promovidas pela Petrobras para a 
recuperação de prejuízos sofridos em contratos de plataformas marítimas.  
 

Aviso GP/TCU de 12 de maio: 
1) Aviso n° 357/2011: Informando que foram constatados indícios de irregularidade grave nas seguintes obras: 
Construção de Contorno Rodoviário no Município de Maringá na BR-376/PR; e BR-116/RS melhoria de 
capacidade incluindo duplicação.  

 
- Avisos encaminhados pelo Vice-Presidente, no exercício da Presidência do Tribunal de Contas da 
União, Ministro Augusto Nardes, ao Presidente do Congresso Nacional que enviou à CMO:  
 
Avisos GP/TCU de 19 de maio: 
1) Aviso n° 382/2011: Construção Barragem Oiticica/RN. 
 
- Avisos Seses-TCU encaminhados ao Presidente do Senado Federal para autuação e posterior 
tramitação na forma de AVISO do Congresso Nacional: 
 
Avisos Seses de 4 de maio: 
1) Aviso n° 556/2011 (Acórdão nº 1.142/2011): Acompanhamento de Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) de 
órgãos e entidades dos Poderes da União, referentes ao 3º quadrimestre de 2010. 
2) Aviso n° 562/2011 (Acórdão nº 1.141/2011): Obras de Macrodrenagem do Canal do Congo, serviços de 
drenagem do canal e pavimentação de diversas ruas em Vila Velha/ES. 

 
A Ordem do Dia inicia-se neste momento. 
Com a palavra, pela ordem, o Deputado Claudio Cajado. 
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, nós promovemos um entendimento com a 

Liderança do Governo na Comissão, o Deputado Gilmar Machado, que gostaríamos de ver confirmado agora, 
que é o de fazermos a inversão de pauta para votarmos o requerimento do Deputado Efraim Filho. Votado, 
passaríamos às votações dos demais itens constantes da matéria.  

Sem obstrução, mas, a depender da votação, pediremos verificação. Essa é a posição do partido. 
Ultrapassada essa matéria, confirmaríamos a votação de toda a pauta. 

Se V.Exa. me permite, gostaria ainda de dar conhecimento à Mesa do parecer oriundo do Senado a 
respeito de emenda de autoria do Deputado Abelardo Lupion. Coincidentemente, quando eu estava conversando 
sobre o acordo com a Liderança do Governo, soube que há uma nota técnica da Câmara a respeito dessa 
alteração sugerida, de uma errata pelo Deputado Lupion, e o parecer, me parece, foi contrário. 
 Eu quero que V.Exa. tome conhecimento do parecer da área técnica do Senado, que concorda com 
essa errata, para que haja uma análise mais aprimorada. Portanto, eu quero passar às mãos de V.Exa. a cópia 
desse parecer oriundo do Senado Federal.  
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço a V.Exa. O assunto já é do nosso 
conhecimento, Deputado Claudio Cajado, e vamos tentar um encontro de opiniões, até porque o parecer técnico 
tem que ser conjunto, das assessorias da Câmara e do Senado.  
 Senador Walter Pinheiro, nosso aniversariante, com a palavra. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, já que há esse acordo proposto, quero só 
confirmar com a Liderança do DEM o seguinte. Como existe este acordo, que propomos, no sentido de que 
aceitaríamos a inversão e abriríamos agora uma defesa a favor e uma defesa contra... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Uma defesa a favor e uma defesa contra. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - E, aí, os procedimentos normais de averiguação, votação, nós 
vamos, no procedimento dessa apreciação... 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O.k. 
Acordo firmado, vamos votar o requerimento, de autoria dos Deputados Efraim Filho e Pauderney 

Avelino, que solicita a inversão da pauta do Requerimento nº 12, do Item 5 da Pauta nº 6, de 2011. É a inversão 
da pauta na forma do acordo.  

Em votação na representação da Câmara dos Deputados. (Pausa.)  
Aprovado.  
Em votação na representação do Senado Federal. (Pausa.)  
Aprovado.  
Passo a ler o requerimento do Exmo. Sr. Deputado Efraim Filho.  

“Item 5  
Requerimento nº 12, de 2011 — CMO —, “que solicita a convocação 

do Ministro-Chefe da Casa Civil, Sr. Antonio Palocci Filho, para explicar a 
vultosa evolução patrimonial de seus bens — no período de quatro anos — 
objeto de denúncia veiculada pelo jornal Folha de S.Paulo. 
Autor: Deputado Efraim Filho.” 

Tem S.Exa. a palavra.  
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Qual o tempo regimental, Sr. Presidente? 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - V.Exa. disporá de até 3 minutos, Excelência. 
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Perfeito, Sr. Presidente. 
Sr. Presidente, o requerimento que se encontra sobre a mesa para deliberação deste Plenário é de 

conhecimento público e notório. Há praticamente dez dias vem-se discutindo esse tema. E pior: não se avança 
no debate porque está havendo uma obstrução do Governo. O Governo até agora obstruiu, não quer discutir a 
matéria.  

O Governo, que tem uma maioria de 80% na Câmara e 80% no Senado — pelo menos tinha até ontem, 
na votação do Código Florestal Brasileiro —, obstruiu essa votação, pensando que nos venceria pelo cansaço. 
Mas a resistência democrática prevaleceu, e aqui estamos para debater e discutir.  

Que cada um deixe a sua digital impressa como prova de posicionamento num momento marcante da 
nossa democracia, principalmente deste novo Governo Federal que se instala.  

O requerimento é para a convocação do Sr. Ministro Antonio Palocci. Não há, Sr. Presidente, nenhum 
prejulgamento de culpa. Não se pode condenar ninguém por antecipação. O que se deseja é ouvir o que se tem 
a falar.  

É obrigação do Ministro, como figura pública, pronunciar-se para a sociedade e para a Nação. Mas um 
silêncio catatônico, um silêncio de quem já não tem mais ouvidos para a sociedade, tomou conta do Sr. Ministro 
Antonio Palocci.  

Este requerimento é para que ele venha se explicar. O prejulgamento de culpa não existe.  
Eu fico aqui com a fala do caseiro Francenildo. Questionado sobre esse tema, ele disse: “Se eu tive que 

me explicar de onde veio o dinheiro da minha conta, por que o Sr. Ministro não tem também que fazer o mesmo? 
Eu era um caseiro humilde, um brasileirinho, fui acusado pela Polícia Federal e tive que provar de onde veio o 
meu dinheiro” — que veio de uma doação de seu pai. Por que o Ministro Antonio Palocci não tem a mesma 
obrigação de vir aqui e dizer como enriqueceu em 10 milhões de reais durante a campanha da Presidente Dilma 
e em outros 10 milhões depois que virou coordenador da transição? 

É essa a resposta que tem que ser dada. Não existe prejulgamento, não existe condenação antecipada. 
Agora, há um ditado popular que todos nós conhecemos — e a sabedoria popular é sempre uma sabedoria que 
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costuma acertar — que diz: quem cala consente. E o “cala-consente” é um reconhecimento tácito por parte do 
Ministro diante das acusações e denúncias que lhes são imputadas. 

O que nós, Democratas, queremos é ter oportunidade de debater e dialogar. O que nós, Democratas, 
esperamos da base do Governo é o reconhecimento de que não adianta camuflar algo como se fosse um morto 
que fosse se adaptar à paisagem, como se a impunidade não chocasse mais, como se a corrupção já estivesse 
fazendo parte do dia a dia. Não! Esse morto não vai se confundir com a paisagem. A sociedade ainda se choca 
diante do que acontece e diante dos fatos que estão sendo imputados. Então, Sr. Presidente, esse requerimento 
é para que possamos corrigir o rumo. 

Dois episódios tiveram na pauta do País e do mundo, na semana passada: um deles é o 
enriquecimento suspeito do Ministro Antônio Palocci, o outro é a prisão do diretor do FMI, Strauss-Kahn. Quanto 
ao diretor do FMI, ele infringiu a lei contra uma camareira. As autoridades foram em busca do diretor do FMI, 
acreditaram em uma camareira. Foram em busca dele para que pudesse se explicar na Justiça. As explicações 
não convenceram, e ele foi preso. Aqui no Brasil, foram atrás de um caseiro; denunciaram o caseiro, fizeram 
com que ele tivesse que se explicar. As autoridades, não: as autoridades já estão com a verdade de forma 
antecipada. É esse tipo de conduta que o Brasil não aceita mais, Sr. Presidente! 

Então, para evitar essa distorção é que nós pedimos que o Plenário acate a decisão de podermos 
dialogar com o Ministro Antonio Palocci.  

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Feita apresentação do requerimento — e eu notifico a 
V.Exa., e já me escuso no art. 37 —, tanto o proponente quanto aqueles que debaterão o requerimento têm 
cinco minutos e não três. V.Exa. V.Exa. falou os cinco minutos. Não lhe interrompi exatamente porque teria todo 
o direito de falar os cinco minutos.  

Com a palavra o Deputado Gilmar Machado... 
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Por isso eu perguntei, e queria contar com um minuto de 

tolerância, que é natural, mas vou abrir mão, Sr. Presidente. (Risos.) 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com a palavra o Deputado Gilmar Machado. 
O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente, eu quero um esclarecimento. 
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Eu nem vou utilizar todo o tempo, os cinco minutos, porque 

temos um prazo para começar a sessão e queremos encerrar esta matéria no dia de hoje. E não temos nenhum 
medo, tanto é que estamos aqui discutindo essa matéria com a maior tranquilidade.  

O Ministro Antonio Palocci vai apresentar, no foro adequado, a Procuradoria — que inclusive a própria 
Oposição já acionou —, que é exatamente o órgão que tem que receber a documentação. Se os 
esclarecimentos ali fornecidos não forem suficientes, caberá então um debate aqui, mas não é o caso agora.  

O Ministro Antonio Palocci apresentou tudo na sua declaração de Imposto de Renda nos 4 anos em que 
foi Deputado e quando assumiu agora também. Foi exatamente isso que possibilitou todo esse levantamento, 
porque tudo está claro e transparente.  

Por isso queremos orientar contrariamente a esse requerimento, já que o Ministro Palocci estará 
entregando à Procuradoria, que é exatamente o órgão correto, toda documentação. Se alguém tiver alguma 
dúvida, poderá saná-la ali. Portanto, orientamos o voto contrário para que possamos imediatamente iniciar a 
votação da LDO, porque nos interessa votá-la pois abriu o prazo regimental para apresentação das emendas.  

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Feita a defesa, Deputado Arlindo Chinaglia, V.Exa. 

pediu a palavra? 
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Eu sou co-autor. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Já falou um a favor, vai falar um contra e o autor que 

apresentou.  
V.Exa. vai falar contra. O autor do requerimento já apresentou e V.Exa. vai falar contra o requerimento. 
(Não identificado) - Ele também é autor. 
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Vou falar a favor do requerimento, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Vai falar a favor do requerimento, perdoe-me. Fala 

V.Exa. a favor do requerimento; falou Deputado Gilmar Machado contra o requerimento e o autor, o Deputado 
Efraim Filho. 

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Então, a palavra está comigo. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com a palavra V.Exa., que terá cinco minutos. 
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O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como bem disse 
o autor do requerimento, Deputado Efraim Filho, o que estamos pleiteando? Que o Ministro Antônio Palocci — e 
não estamos prejulgando — venha aqui...  

Gostaria que o Plenário fizesse silêncio. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Peço silêncio aos Srs. Parlamentares para ouvirmos o 

Deputado Pauderney Avelino.  
Asseguro a palavra a V.Exa. 
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Não estamos fazendo prejulgamento do Ministro Antônio 

Palocci. Queremos que ele venha a esta Casa dizer sobre o que e de que forma ele prestava essas consultorias. 
Como é que pode? Como alguém pode entender quando consultorias, já estabelecidas no País há muito tempo, 
não têm o faturamento que o Ministro Antônio Palocci teve enquanto era Deputado Federal? 

Peço que V.Exa. mantenha a ordem no plenário, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Sr. Deputado Vaz de Lima, um companheiro de 

bancada, um companheiro nosso está na sua fala. Vamos respeitá-lo. 
Tem a palavra V.Exa., Deputado Pauderney Avelino. 
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Agradeço V.Exa.  
Os ânimos ainda estão um pouco exaltados. Vou pedir, mais uma vez, aos companheiros. Estou 

falando e V.Exas. estão fazendo um debate paralelo, atrapalhando. Por favor, há um momento oportuno. Peçam 
um aparte, peçam a palavra pela ordem, façam questão de ordem. 

Então, Sr. Presidente, não quero prejulgar, mas os fatos estão falando por si. O Ministro Palocci é uma 
pessoa importantíssima no Governo. Mesmo sendo uma pessoa importante no Governo, não está imune a se 
apresentar ao Congresso Nacional; a justificar, como diz a Folha de S.Paulo, não apenas, agora na segunda 
etapa, um enriquecimento de 20 vezes o seu patrimônio, mas muito mais. Se 20 vezes eram com 7 milhões de 
reais, com 20 milhões de reais passa a ser 60 vezes, o que foi detectado em apenas um ano. 

Não adianta agora terceirizar culpas. O que queremos do Ministro Palocci é que ele venha esta 
Comissão, venha ao Congresso Nacional — e este é o fórum adequado, porque se reúnem Senadores e 
Deputados nesta Comissão de Orçamento — explicar por que ele teve a facilidade de faturar esse absurdo de 
dinheiro enquanto que outras consultorias com 50, 70, 100 técnicos não faturam o que ele faturou. 

Por isso, o Ministro Palocci tem e deve que vir aqui. Tem a obrigação e o dever de vir aqui prestar 
esclarecimentos não apenas a esta Casa, que é do povo, mas ao povo brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Vamos agora, estendendo um pouco o acordo, ouvir 
dois representantes: o Deputado Vaz de Lima disporá de um minuto para o encaminhamento, o Deputado 
Arlindo Chinaglia disporá de um minuto para o encaminhamento e ficamos resolvidos. 

Tem a palavra o Deputado Vaz de Lima para fazer seu encaminhamento por um minuto. 
O SR. DEPUTADO VAZ DE LIMA - Sr. Presidente, primeiro queria dizer, preliminarmente, que não é 

um bom método esse — a Situação tem esmagadora maioria — de querer retirar da Oposição a única arma que 
ela tem, que é a de falar. Isso não é possível. 

Deixo apenas esse registro. Não quero nem me ater ao fato de que o Ministro deveria vir aqui, claro. 
Espontaneamente, deveria ter vindo aqui, porque ele é o maior interessado em limpar a imagem que está 
colocada. Por isso estamos aqui, para poder dizer à sociedade que o Ministro deve explicações; precisa explicar 
à esta Casa e à população o seu enriquecimento, que espero entender que não tenha sido ilícito. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Tem a palavra por um minuto o Deputado Arlindo 
Chinaglia para fazer seu encaminhamento. 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente, consultei o Líder Antonio Carlos 
Magalhães Neto, que vai usar da palavra como Líder. Por isso, presumo que ele pode tratar desse assunto. 
 Nessas circunstâncias, indago à Presidência se eu poderia também me inscrever, em nome da bancada 
do PT, e não fazer o encaminhamento agora. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - A condição de Vice-Líder é garantida a V.Exa. 
 O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Pronto. Então... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Prescinde? 
 O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Não, não. Então, se o Deputado ACM Neto for falar como 
Líder, eu falarei após, em nome da bancada do PT. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O.k. Vamos à votação. 
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É que ele não se posicionou ainda. Eu estava observando, como admirador que sou, o Deputado ACM, 
mas como ele não havia se posicionado ainda, passei à votação. 

Como Líder, tem a palavra o Deputado ACM Neto, por cinco minutos, segundo o art. 6º do nosso 
Regimento. 
 O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, 
Sras. e Srs. Deputados, é evidente que houve uma operação montada pelo Governo, no dia de hoje, para tentar 
derrotar todos os requerimentos de convocação do Ministro Palocci apresentados pela Oposição. Essa manobra 
começou logo cedo, quando o Governo convocou uma sessão extraordinária da Câmara dos Deputados às 10 
horas, o que, evidentemente, impediu o funcionamento das Comissões na parte da manhã. Em seguida, 
passamos para uma sessão do Congresso Nacional. Encerrada a sessão do Congresso Nacional, abriu-se uma 
brecha e o Governo mobilizou sua base para passar o rolo compressor na Oposição. 
 Mas nós vamos trabalhar com o Regimento. Como a Ordem do Dia começou...  

Sim, senhor, começou, sim. Começou, Deputado Gilmar. Acabei de receber a informação de que 
começou a Ordem do Dia. 
 (Não identificado) - A luzinha está piscando ali na mesa. 
 O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO - Como a Ordem do Dia começou... 
Começou, Deputado Gilmar! Pode checar com a assessoria de V.Exa.! Começou. Peço ao Presidente que se 
informe. Começou a Ordem do Dia.  

Então, com o começo da Ordem do Dia, eu até vou dispensar a conclusão das minhas palavras aqui 
como Líder, porque vamos ter que encerrar os trabalhos. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Solicito à Secretaria que confirme a informação do Sr. 
Deputado. 
 A discussão está encerrada. 
 O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO - Sr. Presidente, eu não usei da palavra.  
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - V.Exa. concluiu. 
 O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente, Sr. Presidente! Eu queria fazer uma 
questão de ordem, Sr. Presidente. 
 O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO - Eu não usei meus cinco minutos. 
Apenas estou indagando se... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Eu ouvi V.Exa. dizer que prescindia do restante da 
palavra. 
 O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO - Eu estou indagando se V.Exa. confirma 
o início da Ordem do Dia. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Vou consultar. Vou consultar. 
 (Não identificado) - Há comunicação oficial está dizendo que começou. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Eu vou pedir a confirmação. 
 O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Mas veja, Sr. Presidente, ele pode fazer a intervenção, 
porque, enquanto aguardamos a resposta de V.Exa... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - V.Exa. fique à vontade. 
 O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO - Mas aí se torna desnecessário. Não 
vou abusar do tempo dos colegas aqui. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Vamos solicitar a informação oficial da Mesa da Câmara 
dos Deputados. 
 O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Peço a palavra, Sr. Presidente, porque, mesmo se tivesse 
começado a Ordem do Dia, isso não obriga a suspensão imediata. Não pode é haver votação em Comissão. 
 O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO - Não. É imediata a suspensão. 
Presidente Arlindo Chinaglia, V.Exa. foi Presidente da Casa e sabe melhor do que eu. 
 O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Em Comissão Mista? Esta é uma Comissão Mista. 
 O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO - Não. Qualquer Comissão que envolva 
Deputados, tem que ser imediatamente suspensa. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Encerrada a palavra do Deputado ACM, Deputado 
Arlindo Chinaglia, V.Exa. terá a palavra agora. 
 O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Muito obrigado, Presidente. 
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 Primeiro, é uma honra ter aqui a presença do Líder do Democratas. De qualquer maneira, na sua 
observação, S.Exa. começou dizendo que teria havido uma manobra com referência à sessão extraordinária de 
hoje na Câmara dos Deputados. 
 Ocorre que o Líder do Governo, ontem, após a votação do Código Florestal, no encaminhamento das 
medidas provisórias, propôs, e a Oposição aceitou, que houvesse a sua continuidade hoje pela manhã numa 
sessão extraordinária. Então, a partir daí, creio que houve uma iniciativa consensual. 
 Segundo, é verdade aquilo que disse o Deputado Pauderney Avelino: não é o Ministro Palocci; nenhum 
Ministro, nenhuma autoridade dentre aquelas previstas pelo Regimento estão livres de, em algum momento, 
virem, espontaneamente ou não, a convite ou convocados, dar esclarecimentos ao Congresso Nacional.  

Ocorre que é preciso, democraticamente, que a convocação ou o convite seja primeiramente aprovado. 
Ninguém fala em nome do Congresso isoladamente. É por isso que estamos aqui debatendo se deve o Ministro 
vir ou não. 
 Terceiro, vejam: quando o Ministro Palocci colocou na sua Declaração de Imposto de Renda, ainda na 
condição de Deputado — e todos sabemos que essa é uma informação pública —, se ele estivesse 
desempenhando alguma atividade que não pudesse explicitar, ele não teria evidentemente explicitado, e logo no 
seu Imposto de Renda, sem dissimulação. Ele não colocou em nome de ninguém, a não ser em seu próprio 
nome.  
 Quarto: o empresariado brasileiro, principalmente — e não quero falar “Direita” brasileira —, é muito 
cioso quanto ao fato de se honrar contratos. Nós honramos a palavra. O Governo tem que honrar contratos. O 
Ministro Palocci foi o maior avalista do Governo Lula, no início, quando tentavam atribuir ao então candidato Lula 
uma atitude de não cumprir contratos. Todo mundo sabe que o Ministro Palocci foi um dos grandes fiadores, 
além, evidentemente, do principal, que era o próprio Lula.  
 Agora, quando ele faz um contrato de assessoria com uma cláusula de confidencialidade, parece-me 
que aqueles que defendem o respeito aos contratos pode ser que assim não o defendam sempre, mas não 
podemos fazer aqui uma defesa de ocasião. Então, se existe uma cláusula de confidencialidade, ele deve 
quebrar o contrato? É claro que não.  
 Foi feita uma representação junto à Procuradoria-Geral da República, que é quem tem o poder de 
investigar. Mesmo quando fazemos uma CPI, ao final, o que ela faz é encaminhar aquilo que investigou para que 
o Ministério Público tome as medidas que couberem, e o Ministério Público já foi acionado. Estou colocando a 
medida mais radical possível no âmbito do Parlamento.  

Portanto, de duas, uma: ou alguns companheiros desta Comissão acreditam que serão mais sérios do 
que o Ministério Público na investigação ou tentam substituí-la por um instrumento que... Perdoem-me, mas a 
vinda de qualquer um em uma Comissão não dá conta de fazer a investigação, mas dá conta de fazer uma 
disputa política. Então, estamos aqui evitando uma disputa política, até porque nesse território...  

Vou citar aqui como exemplo um fato que odeio relembrar: quando Deputado de Oposição, eu fui quem 
denunciou o escândalo do SIVAM. Eu tinha apenas dois meses de mandato e fui recebido pelo então Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, que estava às vésperas de uma viagem para os Estados Unidos para assinar o 
contrato. Quando apresentei os argumentos e entreguei a documentação, ele suspendeu aquela contratação. 
Posteriormente, ele refez todo o processo.  

Depois, não demorou mais dois meses, denunciei aquele — e não vou citar o nome, para não criar 
constrangimentos a essa altura — que era considerado, tido e havido como o “xerife” dos preços. Eu provei, 
porque me chegou às mãos contrato dele com uma representação dos supermercados.  

É assim que se tem que fazer. Não se pode insinuar. Não se pode tentar atingir a honra alheia sem 
provas. Então, creio seja um dever do Parlamento pesquisar. Se há dúvida, que se vá atrás. Agora, não 
podemos jogar na vala comum. 
 Aqui quero dar uma explicação. Recentemente, em conversa com um Deputado da Oposição, em dado 
momento, dele ouvi o seguinte: “Depois dessas histórias de que ele ganhou 10 milhões nos dois meses que 
separaram a eleição da posse, eu, que estava achando que a Oposição estava exagerando, não estou mais 
achando. Eu fui atrás para entender o porquê, pois eu não havia entendido a explicação que o Ministro Palocci 
ou a sua assessoria havia dado”. E o que houve? Como determinadas atividades têm a chamada “taxa de 
sucesso”, e se você tem o sucesso, aquilo é pago depois, a prazo, na medida em que ele ia assumir um cargo 
no Executivo, ele não mais poderia receber aquele valor. Portanto, ele negociou aquele valor que iria receber em 
prazo maior, para que fosse antecipado o pagamento. Esses são os fatos.  
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Portanto, somos contra a convocação do Ministro Palocci a esta Comissão. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Na forma do art. 108 do Regimento Interno do Senado 
Federal, e arts. 107, parágrafo único, e 46 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, teve início a Ordem 
do Dia e ficam sobrestadas todas as decisões. 
 Estamos caminhando para encerrar... 
 O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente, para não haver dúvida, eu gostaria que 
V.Exa. nos informasse se está encerrado o debate, porque depois iremos só à votação. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Está encerrado o debate. No momento oportuno, iremos 
à votação.  
 Com a palavra o Deputado Gilmar Machado. 
 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, apenas para deixar claro à Comissão que o 
Presidente da Caixa Econômica Federal se justificou. Mais uma vez, queremos pedir desculpas pela 
impossibilidade de ele vir à Comissão ontem. Peço a V.Exa. que já indique a próxima reunião, para que... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Na próxima quarta-feira haveremos de ouvir o 
Presidente da Caixa e convocaremos a reunião extraordinária na terça-feira, para a manutenção da pauta em 
dia.  
 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Na quarta-feira será extraordinária... 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado)- Ordinária na terça-feira; extraordinária, quarta-feira. 
 Com a palavra o Deputado Claudio Cajado. 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - É apenas para reafirmar isso: que V.Exa. encerre e, na 
próxima sessão, daremos continuidade.  
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Terça e quarta. 
 Está encerrada a reunião. 
 


