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OBSERVAÇÕES

Reunião suspensa por ausência de quorum para deliberação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia ) – Há número regimental para
abertura dos trabalhos.

Declaro instalada a reunião de eleição da Mesa Diretora da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização para o ano de 2003.

Não há quorum para deliberarmos. Portanto, não há número para elegermos os
membros da Mesa.

Suspendo a reunião e transfiro-a para manhã, cumprindo acordo com todas as
Lideranças, às 10h, quando elegeremos o Presidente, o 1º Vice-Presidente, indicado pelo
PFL, Deputado Pauderney Avelino, o 2º Vice-Presidente, que ainda não tenho o nome, mas
certamente será definido até amanhã. Acabo de ser informado de que será o nobre Senador
João Ribeiro.

O 3º Vice-Presidente será o Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. S.Exa. é o
único candidato presente à reunião. Certamente será o mais votado.

Declaro suspensa a reunião, que será reaberta amanhã, às 10h.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Havendo número regimental,
declaro reabertos os trabalhos da presente reunião da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, que tem por objetivo eleger e dar posse à Mesa Diretora
para o ano de 2003.

Agradeço a todos os Deputados e Senadores a oportunidade que me deram de ter
presidido esta Comissão durante 2002, ano especial por ter sido de eleições gerais, que
provocaram alteração no poder político em proporções não vistas há anos. Minha geração —
certamente não a de alguns Parlamentares — não presenciou alternância tão significativa,
que levou à Presidência da República partido que havia exercido poder só em alguns
Estados.

Tivemos de proceder à intensa negociação, sobretudo no segundo semestre — e foi
muito importante a presença dos Líderes do Governo Fernando Henrique Cardoso,
Deputado Ricardo Barros, e do Partido dos Trabalhadores, Deputado Jorge Bittar, e de
todos os Congressistas —, uma vez que a LDO foi gerada no primeiro semestre do ano
passado, quando ainda não se podia prever quem seria o Presidente eleito.
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Àquela altura, era nítido que o Partido dos Trabalhadores votaria de modo contrário
à proposta orçamentária elaborada com base nos dados de junho. E ainda houve
crescimento inflacionário e desvalorização significativa do dólar. O Orçamento foi elaborado
em clima de grande tensão, mas de grande entendimento. Todos fizemos o possível para
oferecer ao novo Governo as possibilidades mais amplas para adaptar o Orçamento aos seus
desejos e necessidades.

Agradeço o apoio aos Srs. Líderes e aos Srs. Vice-Presidentes, sobretudo ao 2º Vice-
Presidente, Deputado Anivaldo Vale, do PSDB, que participou expressivamente da
elaboração do Orçamento, visto que tive de me ausentar de nossos reuniões várias vezes,
para participar de outras. Não fosse sua disposição e solidariedade, não teríamos concluído
os trabalhos até o final de outubro.

Fiquei muito feliz por termos entregue o Orçamento aprovado ao Governo e à Nação
antes de 20 de dezembro. Aprendi bastante no exercício da Presidência desta Comissão.

Não posso deixar de agradecer também o apoio ao Vice-Líder do PFL e Líder nesta
Comissão, Deputado Pauderney Avelino, perfeito colaborador durante o período em que
assumi a Liderança do PFL, ao Deputado Sérgio Miranda, o mais estudioso desta Comissão,
que tem assessoria de grande valor, e a todos os demais Líderes. Essa foi para mim tarefa
enriquecedora.

Srs. Parlamentares, deixo esta Comissão mais humilde, por entender que não
conheço tão bem o Brasil como imaginava, e com mais preparo para exercer a vida pública
que abracei.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, antes de elegermos a nova

Mesa Diretora desta Comissão, não poderia deixar de elogiá-lo e reconhecer que V.Exa
conduziu muito bem os trabalhos durante esse período.

O ano passado foi excepcional, mas em nenhum momento isso interferiu nas tarefas
desta Comissão, especialmente no cumprimento dos prazos de tramitação da LDO e do
Orçamento Geral da União, apesar de todas as turbulências políticas de ano eleitoral:
dificuldade de presença dos Srs. Parlamentares na Casa e acirramento das divergências
ideológicas e pragmáticas com relação ao Orçamento.

Sr. Presidente, cumprimento V.Exa., o Deputado Anivaldo Vale e os Líderes dos
partidos pelo trabalho aqui realizado.

Deputado Sérgio Miranda, companheiro muito combativo da Oposição, espero que
V.Exa. desempenhe  pelo menos a metade do papel que desempenhou nesta Comissão,
alertando, esclarecendo o Governo sobre os pontos obscuros das propostas orçamentárias,
da LDO, do Orçamento Geral da União ou do PPA.

Sentimos falta dos companheiros Giovanni Corrêa Queiroz, pessoa muito aplicada e
dedicada, e Antonio Carlos Konder Reis, que provavelmente não faltou a nenhuma reunião
nossa.

Deputado José Carlos Aleluia, é importante registrarmos o modo tranqüilo, sereno,
mas firme, com que V.Exa. conduziu esta Comissão, especialmente em questões referentes
ao Tribunal de Contas da União, que, em outros períodos, participou ativamente de grandes
debates. Espero que esse sucesso o persiga em suas novas missões, seja na condição de
Líder do Partido da Frente Liberal, seja em outras que esta Casa lhe  delegará.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Obrigado, Deputado Ricardo
Barros.

Concedo a palavra ao Deputado Jorge Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR  – Sr. Presidente, em nome do Partido dos

Trabalhadores, cumprimento V.Exa. e o Deputado Anivaldo Vale, integrantes da Mesa que
ora encerra seu mandato, reconhecendo que adotaram posturas absolutamente corretas e
democráticas em todo o período do mandato.

Sr. Presidente, o ano que passou, de eleições várias, foi atípico e permeado por
disputas políticas naturais, mas a conduta de V.Exa. na Comissão, bem como a dos
partidos e das Lideranças, permitiu-nos firmar acordo político para votação de matérias
relevantes, algumas, inclusive, de interesse do Governo passado. Admito que V.Exa. foi
avalista de compromisso nosso: garantir no Orçamento ajustes necessários indicados pelo
Governo eleito em outubro do ano passado.
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Quis a população brasileira que o novo Governo fosse do partido que represento na
Casa. Agora cumpre-me reconhecer publicamente o comportamento exemplar de V.Exa., ao
assegurar, a despeito de o Orçamento ter sido elaborado pelo Governo anterior, os ajustes
necessários e possíveis, a fim de que o novo Governo pudesse iniciar sua administração
atendendo a algumas das questões definidas como suas prioridades e executando a política
macroeconômica segundo seu programa.

O Partido dos Trabalhados parabeniza V.Exa. e a Mesa pela postura democrática e
firme, absolutamente fundamental.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Muito obrigado, Deputado
Jorge Bittar.

Com a palavra o  Deputado Claudio Cajado, do PFL da Bahia.
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, saúdo V.Exa., o Deputado

Anivaldo Vale e demais companheiros presentes.
Sr. Presidente, falo na condição de seu conterrâneo, de seu liderado e de membro

desta Comissão. Não poderia deixar de ressaltar suas qualidades antes de V.Exa. deixar a
Presidência.

Democrata que é, V.Exa., de maneira ímpar, estimulou a participação das várias
facções aqui representadas nas deliberações mais caras à Comissão. Não me lembro de
ocorrência de nenhum incidente no período em que V.Exa. esteve à frente da Comissão. As
palavras de elogio que recebe são sinceras, porque, sem sombra de dúvida, V.Exa. marcou
eficiente ritmo de trabalho, respaldado pelas Lideranças dos partidos que compõem a
Comissão, mas, acima de tudo, dividindo decisões com os seus membros. Sendo assim,
sairá V.Exa. da Presidência, mas ficará na lembrança de todos nós o exemplo de seu legado,
de seu trabalho, que, espero, se mantenha como referência na Casa.

Outrora a imagem da Comissão de Orçamento era negativa. Ao longo dos anos, ela
foi recompondo-se, sendo atualmente elogiada por todos os membros do Parlamento federal.
O trabalho é árduo, difícil e nos toma tempo enorme, principalmente no período dos festejos
natalinos. Mas os Deputados que aqui estão, abnegados e cônscios de suas obrigações,
assumem a responsabilidade de fazer com que o Orçamento do País, peça das mais
importantes para a execução das políticas públicas dos três Poderes, respalde de forma
séria, honesta e absolutamente transparente o trabalho que aqui realizamos.

Sr. Presidente, espero que a nova Mesa mantenha a postura de democratizar as
decisões da Presidência da Comissão de Orçamento, de oferecer a seus membros
oportunidade para se revelarem e, principalmente, de angariar para a Comissão mais
respeito e admiração — que hoje se percebe com clareza — dos membros de toda a Casa.

Parabéns, Deputado José Carlos Aleluia. Espero que V.Exa., com seu legado, induza-
nos a realizar trabalhos tão profícuos quanto os que desenvolvemos sob a Presidência de
V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Muito obrigado, Deputado
Claudio Cajado.

Com a palavra o Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, Deputado José Carlos

Aleluia, Sr. Vice-Presidente, Deputado Anivaldo Vale, em primeiro lugar quero parabenizar
V.Exas. pela forma como conduziram os trabalhos da Comissão de Orçamento.

Deputado José Carlos Aleluia, a Presidência de V.Exa. encorajou-me a participar da
Comissão. Havia 12 anos que não pisava aqui por entender que a Comissão de Orçamento
precisava melhorar em qualidade na direção dos trabalhos.

Para cá vim no final do ano passado, logo após as eleições. Na condição de
coordenador da bancada do Partido da Frente Liberal, cheguei à Comissão para ajudar o
Presidente e o Vice-Presidente.

Foi grata satisfação trabalhar com V.Exa. Agradeço a confiança em mim depositada
ao nomear-me Relator de algumas matérias e principalmente ao me solicitar que o
substituísse  na Presidência em razão de ter sido eleito Líder do nosso partido.

Permanecerei na Comissão seguindo as orientações da Liderança partidária e
fazendo o melhor possível, juntamente com o Presidente eleito e os demais colegas
Deputados e Senadores da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Agradeço ao Deputado
Pauderney Avelino as palavras e a ajuda recebida.
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Com a palavra o Deputado Sérgio Miranda.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, Deputado José Carlos

Aleluia, Deputado Anivaldo Vale e demais colegas que compõem a Comissão de Orçamento,
pode parecer que estas homenagens prestadas à Mesa que encerra seu mandato façam
parte do rito da Comissão. Se assim o é, cumpre, no entanto, observar que os elogios têm
razão de ser.

No período em que exerceu a Presidência, demonstrou V.Exa., Sr. Presidente, grande
espírito democrático. Talvez o objetivo que nos una a todos, independentemente da cor
partidária, seja a transparência do debate, principalmente sobre as contas públicas.

Cada partido e cada Parlamentar tem sua definição e suas prioridades, mas todos
trabalham para que, na mais importante Comissão do Congresso Nacional, o ambiente seja
de livre debate, transparência e esclarecimento, inclusive da parte de autoridades que aqui
venham explicar seus números e responder a perguntas formuladas pelos Parlamentares.
Sinto que V.Exas. saem daqui com o sentimento do dever cumprido. Talvez o que mais nos
gratifique seja encerrar uma tarefa e dizer: "Dentro das minhas limitações, cumpri bem a
minha tarefa".

Considero que esse é um elogio coletivo. V.Exa. sempre agiu de forma democrática e
impulsionou as iniciativas que visavam dar mais transparência ao debate sobre as contas
públicas.

É nesse sentido que agradeço a V.Exa. a menção elogiosa à minha ação e ressalto o
importante papel de V.Exa. nesta Presidência. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Muito obrigado, Deputado
Sérgio Miranda.

Com a palavra o Deputado Carlos Melles, do PFL de Minas Gerais.
O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES - Obrigado, Sr. Presidente. Como seu

companheiro, falo em nome da Executiva do nosso partido, o PFL, sem tirar o brilho dos
companheiros que me antecederam, como os Deputados Jorge Bittar, Sérgio Miranda e
Ricardo Barros. Nós, companheiros de partido, sabemos da sua competência e seriedade e
como tem desempenhado, ao longo de doze anos, a missão que lhe foi entregue.

Além do preparo técnico, o homem público é revestido, sobretudo nesta Casa, pela
sua moral, pela sua conduta e pelo seu comportamento. O Deputado Sérgio Miranda é
imprescindível nesta Comissão. Como S.Exa. disse muito bem, em 1999 relatei o Orçamento
de 2000.  O Presidente à época, que aqui está presente, Senador Gilberto Mestrinho,
também desempenhou um papel muito importante.

A transparência da execução orçamentária só o Presidente desta Comissão pode
garantir, como o fez o nosso Presidente, Deputado José Carlos Aleluia, junto com o
Deputado Anivaldo Vale e a sua equipe.  E é por isso que volto a esta Comissão, por
indicação de V.Exa., para colaborar, seguindo essa conduta séria e competente que a
Comissão mais importante da Casa tem demonstrado ter.

Parabéns pelo seu trabalho na Presidência e parabéns à sua equipe.  Que Deus o
proteja nos futuros desafios.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Agradeço ao Deputado Carlos

Melles, que de fato fez um excepcional trabalho como Relator.
Passarei a palavra ao último inscrito, Deputado José Rocha, e depois passaremos ao

expediente.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Cumprimento o Sr. Presidente, Deputado José

Carlos Aleluia, o Vice-Presidente, Deputado Anivaldo Vale, e nossa competente assessora
Myrna Lopes.

Meu caro Presidente José Carlos Aleluia, sou seu companheiro de partido e de
bancada. V.Exa. é merecedor de todas as menções elogiosas aqui feitas pelos membros da
Comissão, pela competência e pelo brilho que impôs aos trabalhos e pela contribuição que
prestou em todos os cargos que já ocupou.

Acompanho V.Exa. desde quando Diretor da COELBA, em nosso Estado, depois
Presidente da CHESF, como Deputado Federal e Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça. V.Exa. sempre se destacou pelo seu trabalho, pela sua competência e, sobretudo,
pelo compromisso com a coisa pública. V.Exa. tem, realmente, nesses cargos e funções que
tem ocupado, dignificado a nossa Bahia, que temos a honra de representar na Casa.
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Portanto, caro Presidente e Líder, ofereço os meus cumprimentos pela sua trajetória,
que tem sido sempre ascendente e, com certeza, continuará sendo, para o gáudio de todos
os baianos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) -  Muito obrigado, Deputado

José Rocha.
Antes de passar ao expediente, não posso deixar de agradecer ao Líder do PFL à

época, Deputado Inocêncio Oliveira, que me indicou para o cargo.  S.Exa.  não está
presente, mas farei chegar a ele essa referência, que faço do coração.

Lembro a importância da permanente estrutura de funcionários da Casa. Aqui ao
meu lado está D. Myrna Lopes, a funcionária que diz o que não se pode fazer, o que é
importante para o homem público.

É muito importante ter um funcionário com coragem, competência e seriedade para
dizer: "Presidente, o que o senhor está propondo não é adequado. O Regimento não permite".
Muitas vezes a D. Myrna já disse isso a mim e ao Deputado Anivaldo Vale. Sempre seguimos
a orientação da D. Myrna, no que se refere à forma de funcionamento da Comissão. Ela tem
dado segurança e tranqüilidade aos Presidentes que têm passado por aqui. Não é por outro
motivo que permanece no cargo.

Registro também a excelência e a dedicação da Consultoria de Orçamento e
Fiscalização Financeira da Câmara, dirigida pelo Dr. Eugênio Greggianin, um funcionário
que honra o serviço público brasileiro, e da Diretoria da Consultoria de Orçamento e
Fiscalização  Financeira do Senado, que na época era dirigida pelo Dr. José Rui Gonçalves
Rosa. Eles, que representam todos os outros, são funcionários que nos dão respaldo técnico.

A evolução desta assessoria é fundamental para que a Comissão se torne mais
estruturada. A nossa missão constitucional é muito mais do que já pudemos fazer. Todos
sabem disso.

Passo ao expediente. Correspondências internas recebidas.
Ofício nº 121, de 22 de abril, enviado pelo Vice-Líder do PMDB, Senador Luiz Otávio,

indicando o Senador Gilberto Mestrinho para o cargo de Presidente desta Comissão.
Expediente recebido em 22 de abril, remetido pelo Líder do PSDB, Deputado Jutahy

Junior, indicando o Deputado Antonio Carlos Mendes Thame para o cargo de  3º Vice-
Presidente.

A 2ª Vice-Presidência cabe ao PFL. Não fiz a minha indicação  porque o Deputado
está presente. Como já havia expressado anteriormente, faço a indicação verbal do
Deputado Pauderney Avelino, do PFL do Amazonas, para 1º Vice-Presidente.

Também chegou a indicação verbal do Senador João Ribeiro, do PFL do Tocantins,
para 2º Vice-Presidente.

Consulto o Plenário se podemos fazer eleição por aclamação, em virtude da indicação
das Lideranças e por não haver divergência.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - É oportuno, Sr. Presidente, fazer por
aclamação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - O Deputado Ricardo Barros
expressa-se de modo favorável. Todos os Líderes são favoráveis. O Deputado Carlos Melles é
favorável. O Deputado Carlito Merss também é favorável?

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS -  A bancada do PT, Sr. Presidente, concorda.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - A bancada do PT é favorável.
Pergunto se todos estão de acordo com a indicação do experiente político que volta a

esta Casa, e com uma grande vantagem sobre o Presidente que sai, porque já presidiu a
Comissão com mestria, como, aliás, seu nome  sugere.

Portanto, peço-lhes que proclamem a eleição do Senador Gilberto Mestrinho.
(Palmas.)

Foi aprovada a eleição de toda a Mesa, composta pelo Senador Gilberto Mestrinho,
pelo Deputado Pauderney Avelino, pelo Senador João Ribeiro e pelo Deputado Antonio
Carlos Mendes Thame.

Declaro eleita a nova Mesa Diretora e solicito aos seus membros que venham
assumir os trabalhos da Comissão a partir deste momento.

Muito obrigado a todos. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Colegas Parlamentares,
inicialmente agradeço a todos a generosidade pela aclamação de meu nome e dos demais
companheiros. Por indicação das Lideranças partidárias e na forma regimental, V.Exas. nos
elegeram membros da Mesa. Isso é motivo de satisfação e de alegria, já que é a segunda vez
que presido esta Comissão.

No período de 1999 a 2000 tivemos um feliz convívio aqui na Comissão e agora
estamos de volta com a mesma administração democrática, participativa, sem preconceitos,
buscando fazer o melhor pelo País e pelo  Congresso Nacional.

Neste período, teremos muito trabalho, por conta da votação da LDO, do PPA, além
do Orçamento, que é obrigação anual do Congresso. Isso tudo vai exigir de todos dedicação,
entusiasmo, vontade, esforço, sacrifício, de modo que até  junho teremos a votação da LDO,
e até 30 de dezembro, teremos pronto o Orçamento da República e o PPA.

Quero dizer a todos que serei apenas um coordenador em busca de conciliar
interesses, situações, de modo que possamos, neste trabalho, incorporar  ao Orçamento as
reformas que estão sendo anunciadas. Se aprovadas, isso dará muito trabalho à Casa, mas
que ao fim, todos juntos, possamos dizer que foi um trabalho de um só.

Com essas palavras, encerro minhas considerações e passo às comunicações.
Comunico aos membros da Comissão o recebimento do Ofício nº 026, de 22 de abril,

remetido pelo Líder do PT, Deputado Nelson Pellegrino, indicando o Deputado Jorge Bittar
como Relator do projeto de lei orçamentária para 2004.

Informo que o Relator-Geral será designado, formalmente, por esta Presidência,
quando do envio da proposta orçamentária de 2004, em agosto próximo.

Também na forma regimental, vamos aguardar a indicação pelo PT do Relator da
LDO, a fim de que os trabalhos não sofram solução de continuidade. Os prazos já estão
correndo. Essa indicação, que deve ser feita o mais rapidamente possível, será necessária e
fundamental para que os prazos sejam cumpridos.

Com a palavra o Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, quero saudar a nova Mesa

Diretora dos trabalhos. O Senador Gilberto Mestrinho é uma pessoa que conhece
profundamente esta Comissão. Já trabalhamos juntos aqui, em Orçamentos passados, com
S.Exa. na Presidência dos trabalhos da Comissão e eu, em outras ocasiões, como Líder do
Governo Fernando Henrique Cardoso. Saúdo também o Deputado Pauderney Avelino, o
Senador João Ribeiro e o Deputado Mendes Thame, que dividirão com o Presidente a
responsabilidade de conduzir os trabalhos.

Espero que, novamente, tenhamos sucesso em nossas tarefas, que os membros da
Comissão, como sempre, estejam presentes e atentos aos prazos estipulados para os nossos
trabalhos. Agora, com o novo trâmite das medidas provisórias, nossa Comissão tem prazo
muito exíguo para se manifestar, quando as medidas provisórias  tratam de créditos.

Gostaríamos, evidentemente, de contar com a colaboração dos colegas para que
pudéssemos, efetivamente, dar parecer a cada uma das medidas provisórias, a fim de que
elas sigam para o plenário com a vontade da Comissão ali expressa.

Não se trata de uma tarefa fácil, pois os prazos são realmente muito curtos. Entendo
que essa será uma das missões mais importantes da sua administração, assim como
simplificarmos ainda  mais a nossa relação com o Tribunal de Contas da União, evitando
que uma enxurrada de matérias venham à nossa apreciação sem que tenhamos
possibilidade de opinar sobre elas.

Sendo o TCU órgão assessor desta Casa e, portanto, também desta Comissão,
recomendamos  que, para as obras com indícios de irregularidades, os critérios  para
destinação de recursos sejam melhor analisados. Tivemos muitas obras prejudicadas por
causa do trâmite que hoje está estabelecido.

Desejo ao Senador Gilberto Mestrinho muito sucesso em sua tarefa. Como
representante do Líder do Partido Progressista da Câmara dos Deputados nesta Comissão,
espero contribuir ainda mais para o debate e para a aprovação das matérias.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obrigado, Deputado.
Passo a palavra ao Deputado José Priante.
O SR. DEPUTADO JOSÉ PRIANTE - Sr. Presidente, não poderia deixar de me

manifestar nesta hora e fazer das minhas primeiras palavras um cumprimento a V.Exa. e ao
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nosso partido, o PMDB, pela acertada indicação do seu nome para a Presidência da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Aliás,  V.Exa., Sr.
Presidente, já esteve à frente desta Comissão  e, ao longo de sua vida pública,  tem
acumulado extraordinária experiência como Governador, Senador, enfim, em tantos cargos
que já teve  oportunidade de ocupar no País.

Tenho certeza de que neste momento em que o Brasil assume uma nova face, ungida
pelas urnas, pela força do voto, V.Exa. terá o desafio, o trabalho, a dedicação de construir
este novo momento nesta Comissão, o que trará reflexos para todo o País, em face de todas
as reformas propostas e da agenda do País. Tenho certeza de que V.Exa., com seu perfil, irá
contribuir de maneira muito incisiva. Não lhe falta experiência, bravura, coragem.

 Portanto, cumprimento V.Exa. e toda a Mesa que assumiu os trabalhos desta
Comissão. Estaremos aqui colaborando em todo trabalho que será encaminhado nesta
Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Muito obrigado, Deputado José
Priante.

Tem a palavra o nobre Deputado Humberto Michiles.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, é uma grande

satisfação  saudar V.Exa. pela merecida aclamação como Presidente desta Comissão.
V.Exa., que já foi Governador do Estado do Amazonas por três vezes, que já foi Prefeito, ao
longo da sua vida pública sempre engrandeceu todos os cargos que ocupou, mesmo aqui,
como Presidente da Comissão de Orçamento.

Não tenho dúvida alguma de que V.Exa. vai presidir esta Comissão com muita
isenção, com muita competência e, sobretudo, com muito espírito público. É uma grande
honra participar da Comissão tendo V.Exa. como Presidente e o Deputado Pauderney
Avelino como Vice-Presidente.

Portanto, é grande a satisfação de poder fazer parte desta Comissão que V.Exa.
preside.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obrigado, Deputado Humberto
Michiles.

Com a palavra o Deputado Carlos Melles.
O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES - Sr. Presidente, faço uso da palavra para

reforçar o que disse anteriormente, ou seja, a minha alegria de ter sido Relator, quando
V.Exa. era Presidente da Comissão, do Orçamento de 2000. Cumprimento-o mais uma vez.
Sei que a Presidência está em boas mãos, mãos democráticas, sérias e competentes. Meus
cumprimentos a todos os membros da Comissão. Que V.Exas. possam desempenhar um
bom trabalho, como em épocas anteriores.

Parabéns, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obrigado, Deputado Carlos

Melles.
Concedo a palavra ao Deputado Carlito Merss.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, para nós, que nos últimos

quatro anos militamos nesta Comissão, é um prazer vê-lo novamente. Como já foi dito por
outros Deputados e Senadores, sua postura serena sempre nos ajudou muito,
principalmente no último período, quando a imagem desta Comissão começou a mudar.

O Deputado Pauderney Avelino disse há pouco que, em quase doze anos de
mandato, nunca havia se interessado por esta Comissão. Há, sim, vontade de todos os
Deputados de fazer com que este seja efetivamente o espaço das grandes discussões desta
Casa. Este ano, na apreciação do PPA, teremos a oportunidade de mostrar a importância
deste órgão, preservando nossas tarefas atinentes ao Orçamento, à LDO, aos créditos, etc.

O conceito desta Comissão junto à população está mudando graças à atuação de
diversos Deputados e Senadores de todos os partidos. Não existe mais aquela imagem
fatídica e triste da CPI dos Anões.

É claro que ainda falta muito. Temos de clarear de uma vez por todas questões
relativas a Restos a Pagar e a emendas. Há pouco eu conversava com o Deputado Pauderney
Avelino sobre essa angústia que sentimos. Nós, Parlamentares, temos de mostrar serviço à
população, e muitas vezes fazemos um grande jogo de cena para discutir uma imensidão de
valores para as emendas coletivas ou de Comissão, ou mesmo tentar, com as emendas
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individuais, resolver problemas cuja solução natural seria a repartição das verbas entre
Estados e Municípios.

Acho que vai ser possível consertar boa parte das questões ainda não resolvidas na
discussão das reformas tributária e previdenciária. Esta Comissão terá um papel maior ou
menor de acordo com o empenho de cada um, não só de V.Exa., Sr. Presidente, que, como
eu disse, será o grande coordenador dos debates.

Em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, que sempre manteve uma
postura firme, faço questão de ressaltar a importante atuação dos Deputados João
Fassarella e João Coser, com quem aprendi muito nos últimos quatro anos. Nesta nova
condição, agora aliado do Governo, espero trabalhar muito junto com os novos
companheiros do PT, Deputados Ary Vanazzi, Vignatti e outros.

Como já fez o Deputado José Carlos Aleluia, parabenizo também a Sra. Myrna, nossa
orientadora, e a excelente assessoria de que dispomos. O Congresso Nacional tem de se
orgulhar dos servidores públicos que trabalham nesta Comissão, principalmente neste
momento em que tentam desqualificá-los de maneira geral.

Nossa bancada está à disposição da Comissão. Trabalharemos para que este seja o
espaço das grandes discussões deste ano.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obrigado, Deputado Carlito

Merss.
Com a palavra o Deputado Jorge Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, em

primeiro lugar quero cumprimentar a Mesa recém-eleita. Tenho certeza de que, sob a
liderança do nobre Senador Gilberto Mestrinho, cumprirá um importante papel este ano,
quando iremos apreciar o Plano Plurianual e a primeira Lei de Diretrizes Orçamentárias do
novo Governo, além da matéria orçamentária, da qual tenho a honra de ter sido indicado
Relator. Estou absolutamente convencido de que a nova Mesa tem plenas condições de
honrar a tradição histórica desta Comissão de Orçamento, realizando um trabalho de
grande envergadura.

Aproveito o ensejo para anunciar aos Srs. Parlamentares e à Mesa que, seguindo o
princípio de rodízio adotado pelo Partido dos Trabalhadores, o Deputado Carlito Merss será
o novo Líder da nossa bancada nesta Comissão de Orçamento. Isso deve ser formalizado
pela liderança do Partido dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado
Pauderney Avelino.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, Srs. Vice-Presidentes
que compõem a Mesa, Sras. e Srs. Parlamentares, em primeiro lugar, quero agradecer — o
Senador Gilberto Mestrinho já o fez em nome da Mesa — aos Senadores e Deputados que
nos aclamaram para essa honrosa missão de ajudar o Senador Mestrinho a presidir os
trabalhos desta Comissão. Tenho certeza de que teremos muito trabalho, o que
engrandecerá cada vez mais este Parlamento.

Ficaremos sob a direção serena do Senador Gilberto Mestrinho, homem equilibrado
— conheço-o há muitos anos; foi Governador do meu Estado por três vezes —, paciente,
que, com sua sabedoria e experiência de vida, saberá conduzir da melhor maneira possível
os trabalhos nessa difícil missão de presidir esta Comissão, tendo de aprovar a LDO, o PPA
e a lei orçamentária.

Portanto, desejo boa sorte a todos os companheiros que compõem esta Comissão;
que tenhamos trabalho profícuo ao longo deste ano.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Lembro a todos que as reuniões
ordinárias desta Comissão serão realizadas às terças-feiras, às 14h30min, e às quintas-
feiras, às 10h.

Comunico também aos senhores membros que amanhã, quinta-feira, às 10h, será
realizada reunião deliberativa para a apreciação de matérias constantes da Pauta nº 8, de
2003.

O SR. DEPUTADO ZEZÉU RIBEIRO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o nobre

Deputado Zezéu Ribeiro.
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O SR. DEPUTADO ZEZÉU RIBEIRO - Sr. Presidente, recebi um cronograma da
tramitação da LDO cujos prazos estão muito exíguos. Por exemplo, a distribuição dos
avulsos está prevista para o dia 20 de abril, mas só hoje isso está acontecendo. Há
possibilidade de realização de audiência pública no dia 27 de abril, domingo próximo, o que
implica sua não realização. Com relação a emendas da Comissão, também.

Peço à Comissão que redefina o cronograma da discussão da LDO, porque, conforme
está previsto, não haverá tempo hábil para fazermos discussão alguma. Pretendo, por
exemplo, na Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, promover audiência para
tratar especificamente da LDO e dos temas relacionados à política urbana, ao saneamento
básico, etc. E acho importante que as demais Comissões façam o mesmo. Mas, com esse
cronograma, fica praticamente inviável a realização dessas audiências e uma maior
participação desta Casa na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Zezéu Ribeiro,
os prazos e o cronograma da LDO são estabelecidos pelo Presidente do Congresso Nacional,
e não pela Comissão. Agora, se for do entendimento desta Comissão, poderemos então
alterar esses prazos. Irei propor isso em nossa próxima reunião.

Com a palavra o Senador João Ribeiro.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, como fez o Deputado Pauderney

Avelino, quero também cumprimentá-lo por sua eleição e, ao mesmo tempo, agradecer ao
meu partido, o PFL, a indicação de meu nome para  2º Vice-Presidente.

Sr. Presidente, teremos muito trabalho pela frente, e um dos assuntos que
precisamos discutir logo refere-se às emendas individuais, inclusive sua viabilização. Temos
de acertar bem essa questão com o Governo para que as emendas sejam aprovadas e que
possam ser repassadas, sobretudo aos Municípios. Muitas vezes o Parlamentar apresenta
emenda, o que cria expectativa para o Município, mas nada acontece. Houve inclusive o
caso de convênio da Caixa Econômica com um Município, com base no qual o Prefeito
mandou derrubar uma casa de palha; depois a Caixa Econômica teve de cancelar a emenda
por orientação do Ministério.

Sr. Presidente, nosso primeiro trabalho será discutir as emendas parlamentares do
ano passado, sobretudo as individuais, que foram contingenciadas.

Temos grande missão pela frente. Quero me juntar a V.Exa. e pedir o  apoio de toda
a Mesa para que possamos resolver essas pendências, ajudando Estados e Municípios.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Comunico aos Srs.

Parlamentares que está sendo agendada a vinda do Sr. Ministro Guido Mantega, na próxima
terça-feira, às 14h30min, a esta Comissão, para tratar de aspectos relacionados à LDO.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, seria importante  convidarmos
também o Sr. Ministro José Dirceu, da Casa Civil, para discutir as emendas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Senador, para isso,  numa
reunião ordinária, o Plenário tem de aprovar o requerimento.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Vou preparar o requerimento de convite ao
Ministro.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, apenas para confirmar, então,
terça-feira a audiência será com o Ministro do Planejamento, Guido Mantega, para discutir
a LDO.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Isso, na terça-feira, receberemos
o Ministro Guido Mantega.

O Senador João Ribeiro está sugerindo a convocação do Ministro José Dirceu, mas
antes é necessário aprovação de um requerimento.

Então, reiterando, teremos reunião amanhã, às 10h.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião.


