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O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Boa tarde. 

São 15 horas. Como há de se vislumbrar, nós não conseguimos quorum nem 

para a abertura dos nossos trabalhos nem para deliberação. Por isso os senhores 

assessores e jornalistas deram uma viagem perdida à Comissão. Eu peço desculpas 

e lamento em nome daqueles que faltaram. Estamos no período de carnaval, e a Casa 

já funciona meio bomba em algumas Comissões. 

A pauta está mantida. Alguns novos requerimentos devem ser apresentados. 

Nós temos uma série de reuniões marcadas para após o carnaval. A primeira será 

deliberativa e será realizada dia 28. No Colégio de Líderes, firmamos que vamos 

deliberar os requerimentos que estão em pauta. Ainda há outra sessão dia 22, 

conforme a resolução, que terá a presença do Presidente do Banco Central, 

Alexandre Tombini. 

Para conhecimento dos senhores, também vamos fazer um seminário sobre a 

lei de execução orçamentária. Há um substitutivo na Comissão de Assuntos 

Econômicos do Senado, cuja relatoria é do Senador Dornelles, exatamente 

atualizando, por meio de legislação complementar, a lei de execução orçamentária, 

que é de 1965. 

Nós fazemos aqui o Orçamento, os senhores acompanharam, e aí temos de 

imaginar que após o Orçamento fica uma legislação caduca, ortodoxa, atrasada e 

qualquer outro tipo de sinonímia que possa haver. Estou muito interessado, como 

Presidente da CMO, em dar seguimento a esse assunto tanto na CAE, da qual sou 

membro, quanto no Plenário do Senado. Esse substitutivo passa, essa lei 

complementar passa na CAE e no Plenário do Senado e na Comissão de Finanças e 

Tributação e no Plenário da Câmara. A proposta da CMO é votar essa nova legislação 

até junho, para que ela possa entrar em processo de autoaplicação.  

É um esforço muito grande porque há muitos interesses em jogo, mas o 

Congresso Nacional precisa ter uma lei mais nova, que trate da execução 

orçamentária. É a minha meta, a partir desse curto espaço que vamos ter até o final de 

março, começo de abril, como Presidente da Comissão de Orçamento.  

Tenham todos um bom carnaval, divirtam-se, descansem e bebam com 

moderação, se forem beber.  

Fiquem com Deus.  




