
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Segunda Sessão Legislativa Ordinária
Qüinquagésima Segunda Legislatura

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO E ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA
DA COMISSÃO M ISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO,

REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2004.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Há número regimental para a
abertura dos trabalhos. Declaro iniciada a reunião de instalação e eleição da Mesa Diretora
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização para o ano de 2004.

Pedimos aos Srs. Parlamentares que tomem assento em seus lugares nas bancadas.
Estamos aguardando a presença dos Senadores que faltam para dar continuidade à

reunião. (Pausa.)
Vamos dar continuidade à reunião.
Srs. Parlamentares, na forma regimental, hoje encerra o meu mandato à frente da

Presidência desta Comissão. Nesta oportunidade, quero agradecer a todos  a colaboração, o
apoio, a solidariedade e o esforço para que  pudéssemos concluir o nosso trabalho com
êxito.

Apesar das dificuldades, entregamos o Orçamento para aprovação ainda no decorrer
do ano passado. Tivemos alguns problemas com o PPA, mas que foram contornados. A
Comissão fez um trabalho de alto merecimento, de muita responsabilidade e que merece o
apoio e a solidariedade da Casa. Ao concluir este mandato, quero desejar àquele que irá
prosseguir à frente da Comissão, Deputado Paulo Bernardo, todo o sucesso, para que o
Congresso Nacional possa continuar cumprindo, com patriotismo, galhardia e, sobretudo,
com espírito democrático, a sua função.

Assim, encerramos o nosso trabalho. Muito obrigado a todos! (Palmas.)
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, em meu nome e em nome

dos companheiros do PFL, parabenizo V.Exa. e o  Deputado Pauderney Avelino pelo
trabalho que desenvolveram à frente da Comissão. Esse trabalho  possibilitou a aprovação
da LDO. A paciência de V.Exa. fez com que conseguíssemos aprovar o PPA e tantos projetos
que modificaram as estruturas orçamentárias do País.

Então, agradeço o carinho e a paciência de V.Exa. para com os Deputados e
Senadores desta Comissão. Temos certeza de que V.Exa., juntamente com o Deputado
Pauderney Avelino, continuará batalhando cada vez mais por recursos, principalmente para
a área social.

Parabéns a V.Exa.!
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Muito obrigado, Deputada.
Concedo a palavra ao Senador Sérgio Guerra.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, neste instante em que uma

nova administração é indicada para esta Comissão, cabe reconhecer a competência, o senso
democrático e a prudência de V.Exa., que foi sempre capaz de presidir, com enorme
paciência, com inegável bom senso, com grande brilho e competência esta Comissão.

Faço esta sincera manifestação, extensiva aos que trabalharam com V.Exa., dentre
eles o Deputado Pauderney Avelino.

Ao mesmo tempo, quero saudar os indicados para a nova Mesa da Comissão, de
maneira especial o Deputado Paulo Bernardo, que está à altura de substituir V.Exa. Nós já
o conhecemos há muitos anos, e sabemos que é uma pessoa sóbria, que tem domínio do
assunto e a confiança de todos, conquistada em muitos anos de trabalho conjunto.
Portanto, também vai ser um grande Presidente.

Nós, Senadores, do Governo e da Oposição, vamos colaborar com esta Comissão.
Estamos satisfeitos com o fato de que, na atual situação, alguém como o Deputado Paulo
Bernardo passe a presidi-a. Por muito tempo alegou-se que aqueles que repetiam a sua
atividade na Comissão do Orçamento eram, em princípio, pessoas que não deveriam
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continuar a fazê-lo, enquanto a noção correta é escolher pessoas especializadas que tenham
experiência e conhecimento do assunto. Então, S.Exa. foi uma grande escolha.

Para encerrar, quero fazer uma homenagem ao nosso Presidente, em reconhecimento
ao seu trabalho, ao seu esforço e à tranqüilidade com que se manteve durante todo o seu
mandato. Parabéns, Excelência!

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Muito obrigado, Senador Sérgio
Guerra.

Com a palavra o Senador Fernando Bezerra.
O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, eu gostaria de, em nome

da liderança do Governo, cumprimentar V.Exa. pelo excelente trabalho que desempenhou
na Presidência desta Comissão, bem como toda a Mesa e o Deputado Pauderney Avelino.

Quero trazer o reconhecimento, aqui já manifestado nas palavras da Deputada Laura
Carneiro e do Senador Sérgio Guerra, em nome também do Senador Roberto Saturnino e de
todos os demais companheiros do Senado da República. Temos convicção de que fizemos o
melhor e de que o nosso trabalho resultou, em termos práticos, em um Orçamento que o
País realmente começa a executar. Deveu-se tudo isso a V.Exa., ao trabalho, à pertinácia, à
competência, à paciência com que se houve, secundado sempre pelo também competente
Deputado Pauderney Avelino, a quem, em nome da Liderança do Governo, também
agradeço.

Aproveito, Sr. Presidente, para também, em nome dos Srs. Senadores e em nome da
Liderança do Governo, saudar a nova Mesa que agora será eleita, sob a Presidência do
Deputado Paulo Bernardo, que certamente dará continuidade ao trabalho aqui bem
executado por V.Exa. e por todos os membros da Mesa que têm agora encerrado o seu
mandato.

Quero também saudar o novo Relator do Orçamento Geral da União do próximo ano,
que deverá ser o Senador Romero Jucá. S.Exa. terá, sem dúvida alguma, um trabalho de
parceria intenso com o novo Presidente, e certamente receberá o apoio de todos os membros
desta Comissão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obrigado, Senador Fernando

Bezerra.
Com a palavra o Deputado Eduardo Valverde.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, em nome da bancada do

PT na Comissão, quero parabenizá-lo por sua gestão no período em que esteve na
Presidência da Comissão, talvez a mais importante Comissão do Congresso Nacional: a que
tem competência de analisar os orçamentos e distribuir os recursos públicos de maneira
correta e transparente. Quero, pois, cumprimentá-lo pela paciência até excessiva, em alguns
momentos, ao conduzir os trabalhos desta Comissão.

Aproveito a oportunidade para parabenizar o nosso companheiro de bancada que vai
assumir a Presidência dos trabalhos da Comissão. Espero que S.Exa., que já demonstrou
capacidade ao ser Relator do PPP, também tenha a mesma paciência ao conduzir os
trabalhos desta Comissão e a firmeza de impor a ordem nos momentos necessários, para
orientar discussões de maneira democrática e civilizada.

Meus cumprimentos a V.Exas.!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) – Obrigado, Deputado Eduardo

Valverde.
Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, em nome

do PMDB, também quero registrar nosso reconhecimento pelo grande trabalho realizado por
V.Exa., que honrou o nosso partido na Presidência da Comissão de Orçamento, assim como
pelo Vice-Presidente Pauderney Avelino e por toda a Mesa. Sem dúvida alguma, a cada ano,
estamos conseguindo fazer um Orçamento melhor. Temos que buscar caminhos para chegar
até onde almeja o Congresso: um Orçamento impositivo, que tenha força na sua execução.

Na minha opinião, esse é um trabalho que precisa ser construído em conjunto,
independentemente de partidos políticos e de quem esteja no Governo. É importante, cada
vez mais, que o Congresso faça uma peça orçamentária real, que possa ser executada e
melhore a vida dos brasileiros.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 0585/04 Data: 18/5/2004

2

É com satisfação que, em nome do PMDB, parabenizo V.Exa. e o novo Presidente,
Deputado Paulo Bernardo, antigo companheiro desta Comissão, que conhece bem a
tramitação das proposições nesta Casa e, sem dúvida alguma, poderá presidir os nossos
trabalhos tão bem quanto V.Exa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) – Obrigado, Senador Romero

Jucá.
Com a palavra o Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Caro Presidente Gilberto Mestrinho, meu caro 1º

Vice-Presidente, Deputado Pauderney Avelino, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs.
Deputados, Srs. Líderes desta Comissão, a Comissão de Orçamento, neste último ano, foi de
uma mestria fabulosa! O Senador Gilberto Mestrinho, juntamente com o Deputado
Pauderney Avelino, fez um trabalho excepcional. O Amazonas deve se sentir honrado de ter
Parlamentares dessa magnitude nesta Casa.

Peço licença ao meu Líder, Senador Fernando Bezerra, para agradecer, em nome da
Liderança do Governo e de todos os Parlamentares da Comissão, a V.Exas. pelo  grande
trabalho que realizaram. Muito obrigado!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) – Muito obrigado, Deputado
João Leão.

Com a palavra o Deputado Zé Gerardo.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, em nome da Liderança do PMDB

na Câmara dos Deputados, do Deputado José Borba, gostaria de parabenizá-lo pela
democracia com que V.Exa. e os membros desta Mesa conduziram os trabalhos desta
Comissão.

Espero que Deus ilumine a nova Mesa, para que também conduza os trabalhos com
democracia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) – Obrigado, Deputado Zé
Gerardo.

Com a palavra o Senador Augusto Botelho.
O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO – Em nome do meu partido, o PDT, gostaria

de prestar homenagem a V.Exa., Senador Gilberto Mestrinho, e ao Deputado Pauderney
Avelino pela maneira como conduziram esta Comissão.

Sou novo na Casa, mas observei que os trabalhos aqui foram conduzidos com
sabedoria, paciência e espírito de liderança, permitindo que elaborássemos um Orçamento
que viesse ao encontro de nossas necessidades.

Também sou amazônida e gostaria de continuar ao lado de V.Exa., contribuindo com
o desenvolvimento daquela região.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) – Muito obrigado, Senador
Augusto Botelho pela solidariedade amazônida!

Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, preliminarmente,  quero

parabenizar V.Exa. pela forma democrática, competente, serena, tranqüila e paciente com
que conduziu os trabalhos durante este último ano na Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização. Da mesma forma, parabenizo, o Vice-Presidente, nobre
Deputado Pauderney Avelino, que o substituiu na condução da Presidência com a mesma
competência e postura democrática.

Para mim, Deputado de primeiro mandato, participar desta Comissão foi um
aprendizado. Convivi nesta Comissão com promessas cumpridas e não-cumpridas. Estou
agradecido por ter convivido com figuras como o Relator do Orçamento Geral, o nobre
Deputado Jorge Bittar, e os Relatores do PPA II, Senadores Roberto Saturnino e Sibá
Machado.

Espero que o nobre Deputado Paulo Bernardo, possa naturalmente fazer um
trabalho parecido com o que foi feito por V.Exa. Também espero que o nobre Relator do
Orçamento, que, ao que tudo indica, será o nobre Senador Romero Jucá, possa avançar nas
discussões em busca de um Orçamento, sobretudo, realista.

O nobre Deputado Pauderney Avelino é testemunha de que, quando das discussões
do Orçamento no ano passado, o nobre Relator, Deputado Jorge Bittar, nos pedia paciência.
Dizia S.Exa.: “Vamos em busca de um Orçamento enxuto, porque eu assumo, em nome do
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Governo, o compromisso de que não haverá contingenciamento”. Naturalmente, sei que o
contingenciamento que ocorreu não foi por vontade do nobre Deputado Jorge Bittar, mas
por decisão exclusiva da equipe econômica do Governo.

Quero dar as boas-vindas ao nobre Deputado que será eleito daqui a pouco, ao
Relator escolhido e, em nome do PFL, dizer que nossa intenção é somente a de colaborar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Muito obrigado, nobre Deputado

Gilmar Machado.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Pastor Francisco Olímpio.
O SR. DEPUTADO PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO – Sr. Presidente, nobre Senador

Gilberto Mestrinho, queremos, em nome do PSB e do Estado de Pernambuco, parabenizar
V.Exa. e agradecer por sua paciência, e também ao ilustre Vice-Presidente.

Pedimos que o espírito de compreensão e paciência seja alcançado pelos novos
Presidente e Relator.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Muito obrigado, nobre Deputado

Pastor Francisco Olímpio.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – Em primeiro lugar, gostaria de

agradecer a todos os nobres Parlamentares, Sras. e Srs. Deputados, Sras e Srs. Senadores,
que participaram durante o último ano legislativo desta Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, onde tivemos a alegria de, juntamente com o nobre
Presidente, Senador Gilberto Mestrinho, conduzir os seus destinos.

Quero também fazer a minha homenagem. Agradeço aos Srs. Parlamentares as
palavras carinhosas, e ao nobre Presidente, Senador Gilberto Mestrinho, a forma brilhante,
sábia, equilibrada e competente com que se houve durante a condução dos trabalhos nesta
Comissão.

Da mesma forma, quero dizer que continuaremos nesta Comissão, neste ano que se
segue, quando teremos eleições mais previsíveis nas Comissões, com as indicações do nobre
Deputado Paulo Bernardo e do Senador Efraim Morais, que irão ser eleitos daqui a pouco,
juntamente com os demais membros da Mesa. Desejamos a S.Exas. que se conduzam
dentro do rigor do Regimento Interno e, também, com o espírito público. Nesta Comissão
não há oposição nem situação; seu trabalho principal é dar condições ao Executivo de ter e
executar um orçamento.

Nesse trabalho que realizamos, muitas vezes, minha atuação, mesmo sendo de
oposição, pode ter sido entendida como de ajuda ao Governo. Ao contrário, Deputado João
Leão: não ajudei o Governo; fiz o que devia ser feito. Sou Parlamentar, representante do
povo brasileiro, e não poderia criar dificuldades ao Executivo de ter um Orçamento, uma
LDO e um Plano Plurianual. Portanto, não fiz mais do que minha obrigação. Da mesma
forma, espero que tenhamos uma convivência harmônica, leal e transparente na condução
dos trabalhos neste ano que se segue, para que tenhamos um Orçamento pronto até o final
do período.

Portanto, minhas homenagens ao Presidente Gilberto Mestrinho e a todos os
companheiros que conosco participaram dessa jornada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Muito obrigado, Deputado
Pauderney Avelino, grande colaborador, juntamente com os outros companheiros de Mesa,
na administração desta Comissão.

Anunciaremos agora a chapa que, na forma regimental, foi apresentada pelos vários
partidos.

Presidente: Deputado Paulo Bernardo; 1º Vice-Presidente: Senador Efraim Morais; 2º
Vice-Presidente: Deputado José Carlos Machado; 3º Vice-Presidente: Senador Sibá
Machado.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta

Comissão tem tradição de ser a Comissão dos acordos, a que tem realmente uma boa
convivência entre os seus Parlamentares. Proponho a V.Exa. que façamos uma eleição
simbólica, por aclamação, no intuito de facilitarmos o trabalho.
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Estamos ansiosos para ouvir o Deputado Paulo Bernardo, o Senador Efraim Morais,
o Deputado José Carlos Machado, o Senador Sibá Machado, e para confirmar a indicação do
nosso novo Relator, Senador Romero Jucá. Tenho certeza de que todos os membros da
Comissão acatarão a decisão de V.Exa. de fazer esta eleição simbólica.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – É praxe da Comissão fazer
eleição por aclamação. Assim, submeto ao Plenário a proposta.

Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada no Senado Federal.
Foi aprovada a eleição por aclamação.
Declaro eleita e empossada a nova Mesa Diretora da Comissão, para 2004, com a

seguinte composição: Presidente: Deputado Paulo Bernardo; 1º Vice -Presidente: Senador
Efraim Morais; 2º Vice-Presidente: Deputado José Carlos Machado; 3º Vice-Presidente:
Senador Sibá Machado. (Palmas.)

Convido o Deputado Paulo Bernardo a assumir a Presidência em virtude da sua
eleição. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernardo) – Muito obrigado, Presidente
Gilberto Mestrinho.

Convido os companheiros presentes, Senador Efraim Morais e Deputado José Carlos
Machado, para assumirem seus postos na condição de 1º e 2º Vice-Presidentes eleitos.

Em primeiro lugar, quero me somar aos vários companheiros a respeito da atuação
de S.Exa., Presidente Gilberto Mestrinho, bem como a do Deputado Pauderney Avelino e dos
nossos 2º e 3º Vice-Presidentes, Senador João Ribeiro e Deputado Antonio Carlos Mendes
Thame.

Esta Comissão é, sem dúvida nenhuma, a mais importante do Congresso Nacional. A
tarefa de acompanhar a execução, de fiscalizar o Orçamento, de votar e autorizar os gastos
está ligada à própria origem do Parlamento, que surgiu com esta função. A Comissão Mista
de Orçamento, nos últimos 10 anos, firmou-se com uma enorme credibilidade.

Quando há diferença entre os números do Legislativo e do Executivo, quase
invariavelmente o Congresso tem razão. Pelo menos é o que tem acontecido nos últimos
anos, durante todo o Governo Fernando Henrique, e não tenho motivo para duvidar de que
vai continuar ocorrendo. É claro que podemos aperfeiçoar nossas técnicas de elaboração e
discussão do Orçamento, mas a verdade é que a Comissão tem demonstrado enorme
competência.

Além disso, os Parlamentares da Comissão são invariavelmente os mais preparados.
É um grupo que estuda, acompanha com dedicação o assunto, sabe as regras que estão na
Constituição, na legislação, conhece o Regimento. Portanto, trata-se de uma Comissão que
merece todo o nosso respeito, e vai continuar assim.

Temos enormes tarefas para este ano. Vamos precisar, inicialmente, trabalhar pela
reformulação do Regimento da Comissão. Após consultar os representantes dos partidos na
Comissão, na próxima semana, se possível, quero tomar alguma medida a respeito. Além
disso, já estamos em processo de receber emendas à Lei de  Diretrizes Orçamentárias.

Queremos também lembrar que, às 16h, portanto daqui a alguns minutos, teremos a
presença do Ministro Guido Mantega. Lembramos aos Parlamentares que é importante fazer
esse debate com o Ministro hoje, porque S.Exa. vai viajar amanhã para a China, na comitiva
presidencial. Portanto, não teremos outra oportunidade nos próximos 10 dias.
Evidentemente, isso provocaria um enorme atraso na discussão da LDO. Faz-se
absolutamente necessário e imperativo que façamos a tradicional oitiva, a sabatina do
Ministro sobre o projeto de LDO hoje. Mas esse é outro trabalho.

Também precisamos votar vários projetos de crédito.
Quero dizer que fico muito honrado e agradecido pela indicação da minha bancada,

mas, sobretudo, pelos votos dos nobres colegas. Tenham a certeza de que, juntamente com
o Senador Efraim Morais, o Deputado José Carlos Machado e o Senador Sibá Machado, farei
o melhor trabalho para corresponder às expectativas.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernardo) – Com a palavra a Deputada Laura
Carneiro

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Sr. Presidente Paulo Bernardo, quero
saudá-lo, bem como ao Senador Efraim Moraes e ao Deputado José Carlos Machado, que
até minutos atrás era e continuará sendo nosso coordenador nesta Comissão. Saúdo nosso
novo Relator, o Senador Romero Jucá, com quem trabalhamos nesta Comissão por alguns
anos. Tenho certeza de que S.Exa. dará a velocidade necessária para a aprovação tanto da
LDO como do Orçamento Geral da União, de 2005, com a necessária participação de todos
os partidos.

Portanto, parabenizo V.Exa., Sr. Presidente Paulo Bernardo, esperando que seja
profícua sua administração.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernardo) – Obrigado, Deputada Laura
Carneiro.

Informo aos Srs. Senadores do PMDB que, depois da reunião, vou ligar para o Líder,
Senador Renan Calheiros, e solicitar que S.Exa. faça indicação do Relator da LDO. O
Senador Gilberto Mestrinho disse-me  extra-oficialmente que já tem idéia de quem vai ser,
mas o Líder precisa oficializar a indicação. Ela é fundamental porque hoje haverá a primeira
audiência. Peço ao Senador Romero Jucá que também converse com o Senador Renan
Calheiros. Precisamos ter essa indicação, se possível, até amanhã.

Informo ao Senador Sibá Machado, que acaba de chegar ao recinto, que foi eleito 3º
Vice-Presidente desta Comissão. V.Exa. está, portanto, empossado.

Declaro encerrada a presente reunião, convocando a próxima audiência pública para
as 16h, quando contaremos com a presença do Sr. Ministro Guido Mantega.


