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 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Havendo número 

regimental, declaro aberta a presente reunião.  

 Senador Benedito de Lira, Deputados aqui presentes, eu gostaria de fazer um 

comunicado.  

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Pois não. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) -  Tendo em vista 

que, na semana passada, depois da convocação que fizemos desta reunião, o Líder 

do PMDB no Senado, Senador Renan Calheiros, promoveu a retirada dos nomes 

anteriormente indicados para compor esta Comissão; tendo em vista também que o 

Presidente do PMDB, partido majoritário que tinha o direito de indicar o Presidente, 

de acordo com as normas regimentais, telefonou-me hoje à tarde e pediu-me que 

trouxesse aos Srs. Parlamentares uma solicitação, uma vez que S.Exa. foi 

igualmente surpreendido com a referida decisão da Liderança do seu partido.  

Portanto, solicitou-me S.Exa. que, na próxima semana, até terça-feira, tenha a 

possibilidade de fazer a indicação dos membros do seu partido, que são três 

membros efetivos e três suplentes, e que assim possamos realizar uma eleição em 

que todos os partidos tenham o direito de opinar e de participar.  

 O Presidente, num acordo político, será de indicação do PMDB, atendendo de 

forma legítima ao Regimento, e o Relator, pelo número de Deputados, teria que ser 

do bloco do qual faz parte o Partido Progressista.  

 É esta minha opinião. Espero que seja consagrada na próxima eleição, a fim 

de que esta Comissão continue a trilhar dentro de uma linha de equilíbrio, de 

entendimento e de conciliação, uma vez que, neste momento de dificuldades por 

que passa o Brasil, esta Comissão tem que dar sua parte, trabalhar em benefício da 

resolução dos grandes problemas e das grandes questões e aprovar aquilo que for 

bom para o Brasil. Neste ponto, sem dúvida alguma, o bom entendimento entre as 

diversas bancadas da Câmara e do Senado é o ponto inicial para que possamos ter 

um trabalho efetivamente importante em favor do Brasil. 

 Concedo a palavra ao Senador Benedito de Lira, do Estado de Alagoas. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. 

Deputados, cumprimento V.Exa. pelo equilíbrio. O PMDB, na semana próxima 

passada, pelas informações que tivemos, já havia indicado os membros. Inclusive, 
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em uma de nossas conversas em plenário, a Senadora Rose de Freitas disse que 

seria provavelmente a indicada para a Presidência da Comissão.  

 Posteriormente, por desencontro entre a bancada do PMDB, o Líder resolveu 

destituir todos os membros, inclusive a Senadora Rose de Freitas, que não mais 

seria indicada.  

 Agora, quero dizer a V.Exa. que, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização — isso é uma tradição desde quando cheguei aqui, e de 

mim lá para trás, já tenho aqui 26 anos e sempre foi assim —, um ano o Presidente 

da Comissão é membro do Senado, e o Relator é membro da Câmara; no outro ano, 

a situação se inverte: o Presidente é da Câmara, e o Relator é do Senado. 

Logicamente que todos nós temos a consciência de que, se não houver 

entendimento, nada se aprovará na Comissão Mista de Orçamento na base da força 

ou da imposição.  

 Aqui já tivemos embates os mais diversos, mas chegamos a um entendimento 

num determinado momento. Isso porque, para se aprovar o Orçamento da União — 

no qual todos têm interesse e o Brasil inteiro também tem —, é necessário haver um 

entendimento. E o entendimento deve começar logo pela indicação dos membros da 

Comissão. 

 Logicamente, a informação que nós temos é de que o Líder do PMDB está 

querendo não só indicar o Presidente do PMDB, por interveniência dele, mas 

também um Deputado que lhe seja conveniente. 

 Eu aqui entendo que nenhum Deputado deste se submete a esse tipo de 

posicionamento, quer seja Senador, quer seja do próprio Parlamentar.  

 Então, quero, nesta oportunidade, cumprimentar V.Exa. e acho que os 

companheiros que aqui se encontram não apresentarão objeções para que 

possamos transferir esta reunião para a próxima semana, desde que possamos 

realmente terminar esse processo de indicação na próxima semana, mesmo porque 

a Comissão precisa trabalhar.  

 Além dos feriados, do recesso, das dificuldades e dos entendimentos, 

normalmente teremos muitas reuniões para fechar o Orçamento de 2018. Por isso, 

Sr. Presidente, de nossa parte, concordamos com a decisão de V.Exa. de adiar a 

reunião.  
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Senador Benedito 

de Lira, pela experiência que V.Exa. tem nesta Casa, tenho certeza absoluta de que, 

na próxima reunião, com sua participação e de todos aqueles que querem o bem 

desta Comissão, haveremos de resolver essa questão que, por enquanto, está 

suspensa por determinação da Mesa, especificamente atendendo um pedido do 

partido majoritário, o PMDB. 

 Concedo a palavra ao Deputado Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais.  

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Obrigado, Sr. Presidente. 

 Quero manifestar aqui nosso apoio à decisão e a solicitação que nos fazem, 

em nome do meu partido, o PSD. Eu também já tenho experiência bastante grande 

nesta Casa, estou no meu sexto mandato e já participei aqui nesta Comissão Mista 

de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização praticamente em todos os cargos, 

exceção de Presidente e Relator-Geral porque o meu partido nunca foi o de maior 

bancada. 

 Eu quero referendar aquela que estava indicada para ser nossa Presidenta, a 

Senadora Rose de Freitas. Eu tive oportunidade de trabalhar com S.Exa. no ano de 

2015, elaborando o Orçamento para 2016. Rose é uma Senadora bastante 

experiente, testada como Deputada aqui nesta Casa, em vários mandatos, testada 

como Senadora e testada na própria missão de ser a Presidente da Comissão de 

Orçamento. 

 Eu tive o privilégio de ser o Primeiro Vice-Presidente daquela Comissão, e 

nós naquele ano conseguimos aprovar todas as matérias importantes, conseguimos 

bater recorde aqui em termos de votações, inclusive entregando, dentro do prazo 

previsto, a peça orçamentária para o Governo Federal. 

 Espero que essa decisão possa ser revista, possa ser tomada com equilíbrio 

necessário para que esta Comissão importante possa iniciar seus trabalhos e que, 

na próxima semana, terça-feira ou quarta-feira, possamos, enfim, ter a votação dos 

membros da Mesa e iniciar de fato nossos trabalhos. 

 A minha Liderança havia pedido para que não registrássemos presença, em 

razão da falta de quórum, mas marcamos a presença e vamos deixar então para a 

próxima semana essa decisão. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Antonio Carlos Valadares) - Deputado Jaime 

Martins, muito obrigado por sua opinião. 

 Como não há mais oradores inscritos, encerro a presente reunião, 

convocando outra para próxima semana, terça-feira, dia 18, às 14h30min. 

 Obrigado a todos. 




