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O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Dornelles) - Sras. e Srs. Senadores e Deputados, há número 
regimental para abertura dos trabalhos. 

Assumo a condução desses trabalhos, conforme estabelecido no § 2º do art. 10 do Regimento Comum. 
Declaro iniciada a reunião de instalação e eleição da Mesa Diretora da Comissão de Orçamento para o 

ano de 2011. 
Havendo quorum para deliberação nas representações das duas Casas, declaro instalada a Comissão 

para o ano de 2011.  
Expediente. 
Ofício nº 92/2011, de 28 de março, do Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB, indicando o Senador 

Vital do Rêgo para o cargo de Presidente da Comissão. 
Ofício nº 307, do PSDB, de 29 de março, do Deputado Duarte Nogueira, Líder do PSDB, indicando o 

Deputado Sérgio Guerra para o cargo de 1º Vice-Presidente da Comissão. 
Ofício nº 177, do Deputado Nelson Meurer, Líder do PP, indicando o Deputado Roberto Britto para o 

cargo de 3º Vice-Presidente da Comissão. 
O SR. SENADOR CYRO MIRANDA - Pela ordem, Sr. Presidente. Senador Cyro Miranda, pelo Estado 

de Goiás, PSDB. Fui indicado pela nossa Liderança para 2º Vice-Presidente.  
O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Dornelles) - O Senador Cyro Miranda, indicado pela 

Liderança do PSDB para 2º Vice-Presidente da Comissão. 
Há indicação verbal do Senador. 
Consulto o Plenário se podemos fazer a eleição por aclamação.  
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, pela ordem. 
Quero concordar com V.Exa. nesse encaminhamento e, ao mesmo tempo, lamentar, é uma tristeza 

para o País todo, a perda do nosso ex-Vice-Presidente e grande liderança José Alencar. Quero concordar com 
V.Exa., mas, ao mesmo tempo, queremos deixar registrada a nossa tristeza, não só como mineiros, mas como 
brasileiros. É uma perda muito grande. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Dornelles) - É uma grande perda para o Brasil, uma das 
figuras mais marcantes da política brasileira. 

Peço que todos de pé façamos um minuto de silêncio em homenagem ao Presidente José Alencar. 
(O Plenário presta a homenagem solicitada.)  
O SR. PRESIDENTE (Deputado Francisco Dornelles) - Em votação a proposta de eleição por 

aclamação do Deputado Gilmar Machado na representação da Câmara dos Deputados. 
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovada. 
Na representação do Senado. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovada. 
Foi aprovada a eleição por aclamação. 
Informo a composição da Chapa Única. 
Para Presidente, Senador Vital do Rêgo; para 1º Vice-Presidente, Deputado Sérgio Guerra; para 2º 

Vice-Presidente, Senador Cyro Miranda; para 3º Vice-Presidente, Deputado Roberto Britto. 
Declaro eleita e empossada a nova Diretoria da Comissão para 2011, com a composição que acabei de 

anunciar.  
Muito obrigado.  
Passo a direção dos  trabalhos ao Presidente eleito, Senador Vital do Rêgo, a quem cumprimento, 

desejando-lhe muito sucesso no comando desta Comissão, que é a mais importante do Congresso Nacional, 
composta por Deputados e Senadores que constituem a elite financeira da Casa.  

Desejo a todos vocês muito sucesso nos trabalhos. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Senhoras e senhores, boa tarde. Cumprimento as Sras. 

e os Srs. Senadores, as Sras. e os Srs. Deputados, as Lideranças que compõem esta Comissão.  
Ao iniciar os nossos trabalhos, eu gostaria de, primeiramente, registrar de público o meu agradecimento 

ao PMDB, na pessoa do meu Líder, meu amigo Renan Calheiros, pela confiança em mim depositada, expressa 
e traduzida na indicação para presidir a mais importante Comissão do Congresso Nacional. Por extensão, 
extremamente lisonjeado, agradeço a expressiva demonstração de confiança dos meus pares, que por 
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aclamação, num gesto simbólico extremamente expressivo, ofereceram apoio a meu nome e a todos os 
membros desta Comissão. Saúdo o Deputado Mauro Benevides. 

Sinto-me honrado e feliz por haver sido eleito para o exercício deste mandato. Não tenho 
absolutamente qualquer dúvida quanto à importância do nosso trabalho e ao desafio que vamos enfrentar. Já a 
partir do próximo mês de abril, deverá ter início a tramitação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
Como todos sabemos, é a lei que determinará muito o que virão a ser a forma e o conteúdo do Orçamento de 
2012. Também tramitam, ainda no segundo semestre deste ano, os projetos de outras duas  leis: o Plano 
Plurianual e a Lei Orçamentária Anual.  

Temos, portanto, senhoras e senhores, logo à nossa frente, um quadro que em si mesmo já é bastante 
desafiador: elaborar, discutir e votar a LDO para 2012, e, imediatamente após, fazer o mesmo tanto em relação 
ao Plano Plurianual, válido para os próximos 4 anos, quanto à LOA de 2012. Sem dúvida alguma, não se trata 
de tarefa fácil, sobretudo por ser este o primeiro ano de uma nova legislatura.  Em meio a esses três projetos de 
grande envergadura, ainda é preciso lembrar que a CMO dará continuidade ao seu grande leque de atividades, 
tão bem desempenhadas pelos meus antecessores. Essas atividades incluem a manifestação da Comissão 
sobre os mais diversos e variados assuntos, especialmente os inúmeros créditos, projetos de crédito adicional 
que tramitam pelo Congresso, as contas públicas, o planejamento e a execução da ação governamental, a 
regularidade na execução das obras e a gestão fiscal. Enfim, são bastante variados os temas e múltiplas as 
matérias que integram o rol das competências que perfazem o trabalho cotidiano desta Comissão. Exatamente 
por isso, ressalto e entendo significativo o papel a ser desempenhado individualmente por cada um dos 
membros da CMO e coletivamente pelos seus quatro comitês permanentes. É preciso que os membros da 
Comissão e os seus quatro comitês atuem coordenadamente com método, disciplina e, sobretudo, com o intuito 
de fazer, nos prazos assinalados por nossas normas regimentais, o seu trabalho.  

Também é preciso que trabalhemos sempre com o olhar voltado para o futuro. Digo para o futuro, 
porque não desejamos perder de vista, em meio às nossas atribuições cotidianas, que também se deva criar um 
espaço necessário para que a CMO atue estrategicamente, para que ela se debruce, por exemplo, sobre os 
aspectos macroeconômicos da ação governamental, manifestando-se sobre a política econômica, sobre as 
formas de melhor propiciar o desenvolvimento ao País e qualidade de vida aos cidadãos; que se deva criar 
espaço, também, para que a CMO vislumbre novos instrumentos e soluções estratégicas que permitam estreitar 
os laços de cooperação, particularmente pela via orçamentária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios. É preciso, no contexto dessa cooperação, que a União tenha um programa mais preciso e rigoroso 
das necessidades públicas em âmbito local, Estado por Estado, Município por Município. A nossa proposta é 
firmar um banco de dados de todas as necessidades estratégicas do País.  
 Acredito, sinceramente, que a CMO possa cumprir esse papel, e que o fará com eficiência, criando 
condições necessárias para que estruturemos leis orçamentárias mais eficazes e sintonizadas com as 
verdadeiras necessidades da população.  

Paralelamente, a CMO também pode dar contribuição decisiva na arquitetura de uma nova legislação 
de finanças públicas, Senador Ricardo Ferraço. Para tanto, a Comissão dispõe de experiência, talento e 
conhecimento, acumulados em anos de atividades, após a nossa abertura democrática. Almejamos uma 
legislação moderna, adequada aos desafios do nosso tempo e que nos permita levar ao País o desenvolvimento 
sem o sacrifício do equilíbrio econômico e da higidez das contas públicas.  

Não tenho qualquer sentimento de dúvida ou temor, senhoras e senhores, com relação ao trabalho que 
nos desafia. Como eu disse no início deste discurso, estou feliz e honrado com as responsabilidades que ora 
assumimos, que engrandecem qualquer homem público e se propõem como instrumentos de participação ímpar 
naquela que é uma das tarefas mais nobres dos parlamentos democráticos: a construção do orçamento público. 
Pretendo enfrentar todos os desafios com firmeza de caráter e, sobretudo, com transparência. Com a 
inestimável parceria de cada uma das senhoras e dos senhores, espero ver o trabalho da CMO amplamente 
conhecido, e, se méritos nele houver, que possa um dia alcançar o reconhecimento público.  

Assumo o compromisso de exercer a Presidência desta Comissão com seriedade, honestidade e 
grande dedicação. Igualmente, tenho como ponto de relevo especial na agenda da Comissão uma gestão 
transparente, marcada pelo respeito às normas regimentais e pelo fiel cumprimento da lei. Para tanto, conto com 
o apoio e o conhecimento de V.Exas. Também sei que podemos contar com o trabalho dos nossos servidores do 
Congresso Nacional, especialmente com os da Secretaria da Comissão e os das Consultorias de Orçamento da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Quero saudá-los nas pessoas de Mirna, Orlando e Wagner, 
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respectivamente. Trabalharemos em equipe, sempre oferecendo ao Brasil o melhor dos nossos esforços e da 
nossa integridade.  

Finalizando, agradeço, sensibilizado, de coração, a todos. Espero honrar com a confiança em mim 
depositada.  

Muito obrigado, senhoras e senhores. (Palmas.) 
Convido para compor a Mesa o 1º Vice-Presidente, Deputado Sérgio Guerra, recém-eleito. S.Exa. 

esteve aqui na Comissão, quando foi eleito, e agora está retornando; (palmas) o 2º Vice-Presidente, meu 
queridíssimo Senador Cyro Miranda, do PSDB de Goiás; (palmas) o 3º Vice-Presidente, meu queridíssimo 
Deputado do PP da Bahia, Roberto Britto. (Palmas. Muito bem!)  

Alguns Parlamentares estão inscritos para fazer uso da palavra. 
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Questão de ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Para uma questão de ordem, tem a palavra o Deputado 

Danilo Forte. 
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, primeiro quero parabenizá-lo pela sua brilhante 

eleição por aclamação, um reconhecimento de todos nós aqui à sua competência e à sua capacidade de 
trabalho.  

Segundo, todos nós, no retorno de nossas bases, no final de semana, fomos muito inquiridos com 
relação à questão dos restos a pagar de 2007, 2008, 2009, como prevê o decreto presidencial, um problema 
sério que está na pauta da Comissão Mista de Orçamento. Os Prefeitos, principalmente os dos pequenos 
Municípios, são os que sofrem mais com as dificuldades no saneamento de seus processos em relação a esses 
empenhos, um compromisso da União para com esses Municípios. Suas angústias consistem na expectativa de 
terem os recursos simplesmente deletados do Orçamento, do um compromisso da União.  

Eu gostaria que V.Exa., como Presidente da Comissão, pudesse solicitar uma reunião nossa junto ao 
Executivo, à Secretaria de Relações Institucionais, ocupada pelo Ministro Luiz Sérgio, para que pudéssemos 
debater, na próxima reunião da Comissão, esse problema que tanto angustia os pequenos Municípios brasileiros 
com relação ao corte dos restos a pagar.  

Muito obrigado e parabéns, Sr. Presidente.  
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço a V.Exa. 
Conforme solicitado pelo Deputado Danilo Forte, já está agendado na Secretaria um convite ao Sr. 

Ministro Luiz Sérgio, atendendo à reivindicação justa de V.Exa. e de todos os Municípios brasileiros.  
Tem a palavra o Deputado Ademir Camilo, do PDT de Minas Gerais. 
O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo, cumprimento todos os 

componentes da Mesa.  
V.Exa., que participou conosco da legislatura passada e dizem que foi para o Céu, ... 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Estou aqui vivo! 
O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - ... mas eu tenho certeza de que conosco aqui na CMO, pela 

segunda vez que estou participando desta importante Comissão da Casa... O ano passado, tivemos também um 
trabalho belíssimo, mas influenciado pela eleição, a qual, todos nós sabemos, prejudica, ou prejudicou um pouco 
o andamento da Comissão Mista de Orçamento.  

Mas para nós, mineiros, brasileiros, é com imenso pesar que recebemos a notícia do falecimento do 
mineiro José Alencar. José Alencar, para nós, representou a esperança não só do povo mineiro, repito, mas 
também do povo brasileiro, quando equilibrou e, junto com o Presidente Lula, deu oportunidade de o País — e aí 
quero lembrá-lo e parafraseá-lo — vencer o medo. De forma que é importante para nós, mineiros, essa 
referência. E a faço aqui com muito pesar.  

Espero que V.Exa., Sr. Presidente, e todos os membros da Mesa possam, neste ano de 2011, como 
bem nós escutamos no seu discurso de posse, fazer desta Comissão Mista de Orçamento uma Comissão 
verdadeira, transparente, mas sobretudo que dê uma resposta satisfatória ao País.  

Sucesso a todos!  
Parabéns, Sr. Presidente, pela assunção não só ao Senado, mas também à Presidência da nossa 

Comissão. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço a V.Exa.,  Deputado Ademir Camilo, as 

palavras. Que bom reencontrá-lo aqui neste espaço, que talvez seja tão bom quanto o Céu. É o espaço na 
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convivência com V.Exa., na convivência com os meus queridíssimos companheiros Deputados, e agora poder 
participar de uma Comissão Mista dessa envergadura.  

Eu gostaria de propor, tão logo terminem as nossas indagações, as nossas participações, que seja 
ouvido o Plenário — e não consta do Regimento — em homenagem ao Senador, ao Vice-Presidente José 
Alencar, este grande e extraordinário brasileiro, que não ocupava nenhum cargo nos Poderes Executivo e 
Legislativo, no momento atual, mas a homenagem é à sua história, à beleza do que foi a sua vida de 
empreendedor, de homem que construiu, como poucos, este Brasil. Ao final de todas as participações, que 
homenageemos aquela liderança, levantando esta sessão, em homenagem e respeito à sua memória. Quero 
consultar a todos, mas depois da participação dos senhores e das senhoras representantes desta Comissão. 
 Está inscrito este jovem e experiente Parlamentar de Orçamento, o meu ex-Presidente da Comissão de 
Defesa do Consumidor, meu queridíssimo Claudio Cajado, do Democratas da Bahia. 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Muito obrigado, Presidente. 
 Eu acabo de dar a demonstração de que nós da Oposição estamos trabalhando em conjunto para o 
bem do País e do funcionamento correto desta Comissão, ao concordar com a eleição por aclamação de V.Exa. 
e dos demais Vice-Presidentes, em especial do baiano Roberto Britto, que ali se encontra. 
 Quero dizer, Presidente, que as preocupações do Deputado Danilo Forte, ainda que não tenham sido 
requeridas por escrito ou não tratem de questão de ordem, já estão atendidas, porque acabo de apresentar um 
requerimento convidando a Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Sra. Miriam Belchior, para prestar 
os esclarecimentos a respeito da programação orçamentária e financeira que estabelece o cronograma mensal 
de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2011 e que também prorroga a validade dos restos a 
pagar não processados inscritos nos exercícios financeiros de 2007, 2008 e 2009, além dos vetos à Lei 
Orçamentária de 2011, Lei nº 12.381. 
 Esse requerimento já foi apresentado, já se encontra protocolado na Mesa, como também, Presidente, 
eu apresentei um outro requerimento, que considero de importância fundamental: o de realização de audiência 
pública para se debater a adoção de regime licitatório diferenciado nas contratações dos Jogos Olímpicos, 
Paraolímpicos e Militares e da Copa do Mundo. 
 Para isso, sugiro que o Plenário possa, na sessão ordinária que V.Exa. deverá convocar possivelmente 
amanhã, ouvir o Ministro do Esporte, o Diretor-Geral do DNIT, o Presidente da Caixa Econômica Federal e o 
Presidente do Tribunal de Contas da União. 
 Nós queremos contribuir, Presidente. Conheci V.Exa. quando foi membro titular atuante, competente e 
brilhante na Comissão de Defesa do Consumidor, da qual tive a honra de exercer a Presidência no ano passado. 
Sei da sua seriedade. V.Exa. é um homem oriundo do Ministério Público. E, como político, exerce as funções, 
tendo a transparência — palavra, aliás, que gravei no discurso de V.Exa. por várias vezes como uma postura 
digna de exercício do mandato parlamentar e da representação do Estado da Paraíba, que V.Exa. tão 
brilhantemente aqui vem exercer. 
 Da nossa parte, nós queremos contribuir, Presidente. V.Exa. foi amigo ao dizer que este Parlamentar já 
tem experiência na Comissão. Não tenho. Eu tive a oportunidade, algumas vezes, de participar desta Comissão, 
nunca neguei a paixão que este ambiente traduz, no convívio dos colegas, no convívio das contradições, mas 
principalmente porque esta é a única Comissão da Casa em que só se vota por acordo. Aqui não existe aquele 
famoso “tratoramento”; aqui não se atropela quem quer que seja, porque o Regimento e a Resolução nº 1 
preveem claramente os limites da atuação da Oposição e do Governo. 
 Portanto, esta Comissão é a síntese do que deve ser o Parlamento: o diálogo, o estabelecimento do 
contraditório, a exposição das ideias, a convergência para os acordos possíveis e, acima de tudo, o transigir-se 
na defesa do interesse de cada Município, de cada Estado, de cada região, mas pensando no conjunto do País. 
 Ao longo de todos os mandatos anteriores, eu não tive a oportunidade, por força também da Resolução, 
de exercer a titularidade nesta Comissão por anos seguidos, mas tenho conhecimento do trabalho feito pelo 
Senador Dornelles, do trabalho feito pelos Presidentes que por aqui passaram. No início, se adotarmos como 
premissa o respeito a todos, inclusive às minorias, às oposições, esta Comissão fluirá normalmente. 
 Por isso, Presidente, tenho convicção de que V.Exa. irá, sim, dar oportunidade a que as ideias sejam 
debatidas. Nós não podemos fazer com que requerimentos como esses dois que acabo de protocolar na Mesa 
fiquem engavetados. Isso não é bom para a democracia; isso não é bom para o Parlamento; isso não é bom 
para a gestão dos recursos públicos. 

[P7] Comentário:  Sessão:0181/11 
Quarto:5 Taq.:Juliana Baldoni Rev.: 

[P8] Comentário:  Lei nº 12.381 – Lei 
Orçamentária Anual para 2011. 

[P9] Comentário:  Sessão:0181/11 
Quarto:6 Taq.:Juliana Baldoni Rev.: 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 0181/11  29/03/2011 
 
 

 4 

 Espero que, pela seriedade com que se conduz na vida pública, pela retilínea ação coerente das suas 
atividades parlamentares, V.Exa. possa traduzir isso não como uma oposição de querer o pior para o País, de 
querer se sustentar por meio de gritos, da voz mais elevada. Não. O que queremos é contribuir para 
encontrarmos sempre o caminho do entendimento. É essa a minha manifestação para V.Exa. 
 Procure sempre, Presidente, o entendimento. Estaremos sempre presentes nos dias de convocação. 
V.Exa. sabe que, como fui Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, eu tinha as metas de 
estabelecer, em determinados dias da semana, audiências públicas. V.Exa. pode adotar a mesma postura. É 
importante o debate das proposições e das ideias. 
 Não tenho dúvida alguma de que V.Exa. será auxiliado por esta Comissão, que tem, dos quadros 
técnicos da sua assessoria, talvez o melhor. V.Exa. elogiou a Myrna, o Vagner, e nós, que conhecemos ambos, 
sabemos da competência, da seriedade, da postura correta e equilibrada de ambos. Espero que possamos, 
neste ano de 2011, exercer com brilhantismo as nossas funções, para coroar, ao final deste exercício, o início 
brilhante que V.Exa. está tendo. 
 Portanto, da nossa parte, pode contar que estaremos à disposição, sempre, para comparecer a 
qualquer reunião que V.Exa. determinar e marcar. E o meu partido, o Democratas — estou aqui ao lado do 
Deputado Júlio Cesar —, estará sempre disposto a dar tudo de nós para o bom andamento dos trabalhos, sem 
obstruções radicais, sem posicionamentos que não sejam de convergência das nossas ideias, principalmente 
para que possamos ter um Orçamento equilibrado, executado, fazendo com que o que decidirmos aqui possa 
efetivamente ser implementado como política pública nacional. 
 Muito obrigado, Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço a V.Exa. essa espontânea manifestação de 
carinho, de amizade, de apreço. Espero que tenha a mesma noção que tenho sobre as responsabilidades deste 
exercício e que, ao final, participemos juntos de momentos em que cumpriremos com êxito o nosso papel. 
 Deputado Cajado, os 2 requerimentos que V.Exa. colocou sobre a Mesa, além do requerimento do 
Deputado Rubens Bueno, estarão na próxima reunião deliberativa da Comissão, na próxima quarta-feira, de 
acordo com o nosso calendário. 
 Agradeço a V.Exa. 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Podemos votar de novo? 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - José Airton, meu cearense querido, concedo a palavra 
a V.Exa. 
 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON - Muito obrigado. Quero, primeiro, abraçá-lo e felicitá-lo pela eleição 
de V.Exa. como Senador do grande Estado da Paraíba, que, tenho certeza, está muito feliz, muito contente. 
 O fato de S.Exa. hoje ter sido eleito Presidente por aclamação é uma demonstração de reconhecimento 
da sua capacidade e da credibilidade que tem neste Parlamento. Por isso, Sr. Presidente, quero lhe felicitar e 
desejar bons trabalhos à frente desta Comissão, juntamente com o Relator. São os dois que terão uma 
responsabilidade maior. 
 Espero, Sr. Presidente, que esta Comissão possa fazer dois grandes debates. No primeiro, espero que 
possamos discutir a reavaliação da Resolução nº 1 deste Congresso Nacional. Penso que precisamos 
aperfeiçoar essa resolução no sentido de permitir que façamos um processo maior de descentralização dos 
recursos públicos desta Nação brasileira, sobretudo para os Municípios menores, que não têm 
representatividade e que precisam ser reconhecidos como unidades da Federação. 
 Outro debate, Sr. Presidente, que espero que esta Casa venha a propiciar é no sentido de que 
possamos verdadeiramente aprovar um orçamento que seja o mais realista possível. Já estamos habituados — 
estou nesta Casa e nesta Comissão pela segunda vez — a nos deparar praticamente todo ano com a lenga-
lenga das receitas extras que aparecem. Acabamos com isso inflando o orçamento, o que provoca também um 
processo desgastante de corte, de vetos. 
 Espero que esta Comissão faça com a área econômica um debate produtivo e responsável e que nós 
aprovemos um orçamento realista para ser executado, pelo menos, quase que em sua plenitude. É frustrante, é 
algo que realmente deixa muito a desejar nós aprovarmos certos investimentos e certas ações, muitas de grande 
importância, e, de repente, não os vermos se concretizar porque o Executivo, em sua avaliação, com 
responsabilidade também, acaba vetando ou fazendo cortes para não deixar o orçamento inflado, como ocorreu 
em outros momentos nesta Casa. Acho que são dois debates importantes. 
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 Para concluir, Sr. Presidente, quero me acostar aos demais colegas e ao Danilo para que possamos 
fazer esse debate dos Restos a Pagar. É algo importante que está preocupando vários gestores. Neste debate 
com a Ministra do Planejamento e o Ministro Luiz Sérgio, precisamos ter realmente a noção daquilo que vai ser 
implementado, para que possamos levar tranquilidade aos Municípios. 
 Por fim, quero mais uma vez parabenizar todos os membros da Comissão e me acostar a V.Exa. para 
que possamos suspender a sessão em homenagem a esse grande brasileiro que foi José Alencar. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço o apoio a V.Exa., um apoio amigo e solidário 
à causa. 
 Gostaria de agradecer a presença aos colegas Deputados do PMDB do meu Estado, a Paraíba. O 
Deputado Benjamin Maranhão, a Deputada Nilda Gondim e o Deputado Wellington Roberto compõem a nossa 
bancada. Agradeço a presença a todos. 
 Passo a palavra ao meu colega e querido companheiro Deputado e hoje Senador Wilson Santiago. 
 V.Exa. tem a palavra. 
 O SR. SENADOR WILSON SANTIAGO - Senador Vitalzinho, V.Exa. assume hoje missões, no cargo 
de Presidente desta Comissão, as mais importantes do País, não só para o Congresso Nacional e para a 
população, mas também para o nosso Estado, a Paraíba. A importância é muito grande. 
 Particularmente, fico feliz por várias razões. A primeira delas é porque sou companheiro de V.Exa. 
desde quando era Deputado Estadual, cargo que exerci por duas. Posteriormente, fui Deputado Federal duas 
vezes e V.Exa. uma vez, e agora estamos os dois juntos no Senado Federal. E, para nossa alegria, estamos no 
PMDB. Minha alegria, repito, é muito grande. 
 Tenho certeza de que V.Exa. tem a responsabilidade para dar conta da nova missão, que não só será 
gratificante para a Paraíba, mas também para todo o restante do Brasil. 
 Parabéns a V.Exa., parabéns a todos os companheiros desta Casa. Enfim, parabéns ao Congresso 
Nacional e parabéns à Paraíba. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço a V.Exa., nobre Deputado. 
 Não me canso de falar do papel importante que V.Exa. desempenha em favor do País, especialmente 
do nosso Estado, pela sua garra, obstinação e competência. 
 Eu perguntei agora há pouco à Mirna, que é a nossa bússola: “Mirna, eu posso já indicar os relatores?” 
E ela disse: “Não, porque tem que vir uma indicação das Lideranças”. 
 Eu vi o Deputado e Presidente Arlindo ali e estou vendo a Senadora Gleisi Hoffmann. Que prazer é ter 
V.Exa. na Comissão, minha colega e companheira Senadora! Eu espero que o PT a indique rapidamente como 
Relatora do Plano Plurianual, para que eu possa oficialmente transformar essa indicação em uma certeza do 
êxito do trabalho de V.Exa. 
  A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Obrigada, Senador Vital do Rêgo. Quero também 
parabenizá-lo pela presidência desta Comissão, é uma grande responsabilidade. Temos por V.Exa. muito 
respeito, muita deferência. Fico muito feliz de estar participando deste momento com V.Exa. nesta Comissão. 
Aliás, com todos os Deputados e Senadores que aqui estão, porque é uma das Comissões mais importantes do 
Congresso Nacional a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 
 Desejo-lhe muito sucesso. Que estejamos juntos nesta caminhada, pois temos um grande desafio. Ao 
lado de inquirir o Executivo, de chamá-los para discutir a questão de Restos a Pagar, esta Comissão também 
tem o dever de olhar os processos e os procedimentos da tramitação orçamentária no Congresso Nacional. 
 Temos de mudar procedimentos aqui. É impossível continuar como estamos. Temos uma realidade 
orçamentária que não cabe no Orçamento, ou uma demanda orçamentária que não cabe dentro da realidade do 
orçamento. Tenho certeza de que esta Casa terá a responsabilidade de fazer essa discussão. Gostaria muito de 
participar desse processo que V.Exa., junto com os demais relatores do orçamento, vai conduzir. 
 Quero fazer também uma saudação à Mirna, uma amiga, Secretária desta Comissão. Fico muito feliz de 
estar atuando aqui e de recordar o tanto de trabalho que já tivemos quando fiz assessoria na Câmara. 
 Então, agradeço muito essa oportunidade e desejo-lhe muito sucesso, Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Obrigado, Gleisi. Dizia que Mirna é unanimidade aqui. 
 Passo a palavra ao meu queridíssimo e novo Deputado que volta ao PMDB, José Priante, depois de 
uma passagem extraordinária na Casa. É muito bom tê-lo de volta. 
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 O SR. DEPUTADO JOSÉ PRIANTE - Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero cumprimentar todos os 
Senadores e Deputados e, na pessoa do nosso Presidente, o Senador Vital do Rêgo, cumprimentar toda a Mesa 
que nos dirigirá nesta Comissão. Desejo pleno êxito ao Presidente. 
 Cumprimento o meu partido, o PMDB, pela brilhante escolha e pelo encaminhamento do novo 
Presidente da Comissão de Orçamento. Ressalto a enorme expectativa de que todos nós possamos fazer um 
bom trabalho, sempre atentos e em sintonia com a dinâmica financeira e orçamentária do nosso País.  
 Desde já, coloco-me à disposição, junto com o PMDB, o nosso partido, nessa lide que nos envolverá no 
dia a dia desta Comissão. 
 Volto a esta Casa, Sr. Presidente, com a alegria de rever amigos, velhos correligionários, companheiros 
e perceber que esta Comissão tem, na sua composição, o que há de melhor no Congresso Nacional, uma 
representatividade dos diversos partidos, alguns dispositivos do tempo em que fui membro desta Comissão, que 
tive a honra de ser Relator da Infraestrutura por duas vezes e militar ativamente nesta Comissão. Alguns 
dispositivos foram alterados de lá para cá. 
 Hoje, a maioria não fala por si só. Tem que se compor a maioria com o entendimento de todos, para 
que haja uma deliberação nesta Comissão. É um rito democrático especial, um rito democrático diferenciado das 
demais Comissões desta Casa. Portanto, uma dinâmica a que todos devem adaptar-se, no sentido de deliberar 
da melhor forma possível. 
 Eu, neste primeiro dia de reunião, arvorei-me em elaborar um requerimento que vem de um sentimento 
que, tenho certeza, é de todos os membros desta Comissão. 
 Aqui já se manifestaram o Deputado Danilo Forte e o Deputado Claudio Cajado, apresentando um 
requerimento. V.Exa. noticiou à Comissão que já houve um encaminhamento, no sentido de chamar o Ministro 
da coordenação política para estar presente. 

Vou mais além. Apresento um requerimento a esta Comissão pedindo a prorrogação do decreto. Sei 
que todos os meandros do debate resultarão nesse desiderato. Peço a prorrogação do decreto e apresento este 
requerimento à Mesa para que possamos deliberar sobre ele, sem prejuízo, evidentemente, do que haverá de 
acontecer com relação às iniciativas dos demais Parlamentares. 

No mais, desejo bom êxito a V.Exa. no encaminhamento dos trabalhos. Conte com o seu companheiro 
da bancada do PMDB. Desejo a todos sucesso e que possamos fazer um bom trabalho à frente desta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Obrigado, Deputado José Priante. Espero receber 
rapidamente da sua assessoria o requerimento por escrito. Já está aí? Ligeiro esse paraense. 

Meu queridíssimo Rogério Marinho, do PSDB, do Rio Grande do Norte, que alegria puder rever V.Exa. 
Somos vizinhos, companheiros e amigos.  

Com a palavra V.Exa. 
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Obrigado, Sr. Presidente. Inicialmente, quero cumprimentá-

lo pela investidura ilustre como Presidente desta Comissão tão importante e com a certeza de que o brilhantismo 
que V.Exa. demonstrou no exercício dos mandatos consecutivos certamente se espelhará nesta Comissão com 
equidade, com equilíbrio e com o cuidado de fazer do seu mandato, certamente, uma extensão da sua vida 
pública, representando o nosso ilustre Estado da Paraíba. 

Além da saudação a V.Exa. e a toda a Mesa, aos companheiros que fazem parte da Comissão, falo a 
V.Exa. a respeito de uma situação que certamente é recorrente nesta Comissão, na qual estamos começando 
hoje. No decorrer das reuniões que teremos, será um tema que nós abordaremos com uma certa frequência. 

Há necessidade, Sr. Presidente — e aí chamo a atenção dos companheiros do Governo- —, de 
trabalharmos a possibilidade de mudar a sistemática do nosso Orçamento, um orçamento que, infelizmente, por 
ser autorizativo, permite que o Governo o utilize de forma discricionária, muitas vezes privilegiando os seus 
companheiros, os seus correligionários, não tendo uma visão republicana do País. Isso vem acontecendo. 
Inclusive, basta ver o que diz, por exemplo, no caso dos Parlamentares, o nível de execução orçamentária no 
que tange às emendas individuais de Parlamentares tanto do Governo quanto da Oposição. 

Então, não falo aqui ao vento. Falo em cima do que ocorre na prática nesta Casa. Além disso, o 
equilíbrio dos Poderes –– a relação entre Legislativo, Executivo e Governo –– se dará certamente com muito 
maior eficácia se tivermos um orçamento impositivo, pelo menos no que tange à questão das emendas, para 
evitarmos o que a imprensa denominou de balcão de negócios. 

Na hora em que o Governo tem interesse de votar projetos que lhe são caros, há uma grande liberação 
de emendas parlamentares, e isso não é bom para a imagem do Legislativo. 
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Depois, Sr. Presidente, um outro assunto recorrente é a questão dos Restos a Pagar. De forma 
geométrica, essa situação vem perdurando e não se vê um fim disso, a não ser quando há mudança de 
Governo, após o interregno de 4 anos. 

 No ano passado, por exemplo, mais de 50 bilhões de reais foram acostados e escritos como 
investimento. O recurso deste ano chegará a mais de 60 bilhões. Se colocarmos custeio, irá a mais de 100 
bilhões de reais. É um recurso que comprime o Orçamento do ano em curso. No caso de 2010, comprime 2011 
e os anos anteriores. O Governo não define critérios para fazer um redutor nesses Restos a Pagar. 

Estamos debruçados agora sobre um decreto do Governo Federal feito no último dia do ano pelo 
Presidente da República, no qual S.Exa. simplesmente manda suprimir 18 bilhões de reais de Restos a Pagar de 
2007 até 2009 e, coincidentemente, nenhum desses recursos têm a ver com o Programa de Aceleração do 
Crescimento. Ou seja, o que interessa ao Governo é preservado, o que interessa ao Parlamento não é. 

Então, temos de ter critérios cristalinos e transparentes. Por exemplo, obras que não foram licitadas há 
mais de 2 anos, obras que têm problemas no Tribunal de Contas da União, independentemente de serem, 
inclusive, do PAC do Governo Federal, porque não se pode haver discriminação com quem destinou recurso. 
Porque a lei foi votada por todos nós e, se foi destinada pelo Executivo ou pelo Legislativo, não tem por que 
haver essa distinção. 

O Governo, quando estabelece o decreto, o coloca, parece-me, contra o Parlamento, achando que nós 
é que temos de pagar o preço do desequilíbrio econômico e fiscal que ocorreu no País nos últimos 3 anos.  

Então, hoje nós temos, Sr. Presidente, é verdade, um problema sério. No ano passado o Governo não 
cumpriu o superávit, apesar de ter retirado do cálculo do superávit os recursos do sistema ELETROBRÁS. 
Mesmo baixando de 3,4 para 3,1 não cumpriu, nem mesmo retirando o sistema ELETROBRÁS. Então, não fez o 
seu dever de casa. 

Nós perdemos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o controle do processo inflacionário. Qualquer 
cidadão que vai hoje ao supermercado sabe que a inflação de alimentos, que é o que pressiona mais fortemente 
a classe menos favorecida, é muito maior do que aquela anunciada como uma taxa média de inflação no País. 

Então, precisamos, sim, ter austeridade fiscal. Precisamos ter responsabilidade fiscal, mas precisamos 
também de ter critérios e uma visão republicana do Orçamento, porque Orçamento não é feito para um governo 
de ocasião, é feito para uma Nação, para um Estado e para um país. 

Há uma outra questão que acho extremamente importante. Permita-me e desculpe-me expor isso logo 
no início, mas, como V.Exa. deve saber, fui nomeado coordenador da bancada do PSDB e tenho aqui a 
responsabilidade de dar o tom do relacionamento que teremos nesta Casa, que certamente será o mais 
civilizado possível em função do nosso País, do Brasil, que é maior do que todos nós e a quem devemos 
respeito. 

Mas uma questão que nos une a todos, Governo e Oposição, é o fato de que nunca antes na história 
deste País se fez um corte de emendas individuais. Não se fez um contingenciamento, fez-se um corte. E isso, 
Sr. Presidente, acredito que não seja saudável para a convivência entre Legislativo e Executivo. E se nós, como 
Parlamentares, permitirmos esse tipo de situação, é evidente que vamos nos apequenar perante o Executivo. 

Veja qual o critério ditado pelo Governo. Foram cortados recursos não possíveis de serem 
contingenciados, porque a legislação não permite contingenciamento de recursos da área de cultura e de ciência 
e tecnologia. Esse foi o argumento utilizado pelo Governo para cortar os recursos das emendas parlamentares e 
individuais, e não apenas das coletivas. 

Quando o Governo age assim, esquece-se de que os Secretários-Executivos desses Ministérios 
estiveram nas Comissões de Ciência e Tecnologia e Educação e Cultura e expuseram, propuseram e 
estimularam os Parlamentares a fazer emendas nesses fundos setoriais, justamente porque não poderiam ser 
contingenciados, em razão de serem áreas estratégicas do País, que precisava investir em empreendedorismo, 
em fomento à pesquisa, em educação, em cultura. Aí, Sr. Presidente, fomos surpreendidos com uma 
argumentação que eu diria, no mínimo, frágil. Mas o pior, Sr. Presidente, é que estamos na verdade correndo o 
risco de quebrar o equilíbrio constitucional. Houve um veto, Sr. Presidente, não um contingenciamento de 
emendas parlamentares individuais.  

Para fechar, sei que outros companheiros falarão mais um pouco, digo a V.Exa. que nós, do PSDB, 
vamos lutar nesta Casa, pedindo apoio, porque é uma ação do Parlamento, não de um partido político, para que 
o Congresso Nacional paute o mais brevemente possível os vetos individuais, até para que o Governo use a sua 
maioria e consiga manter o veto. 
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Nós vamos fazer um trabalho para que os nossos Parlamentares se lembrem de que, antes de sermos 
Governo ou sermos situação, representamos um poder, que é o Parlamento, e na democracia é importante que 
haja equilíbrio entre os Poderes. 

Então, concluo dizendo a V.Exa., Sr. Presidente, que estaremos aqui juntos. V.Exa. vai contar conosco, 
sem dúvida alguma, como toda a Comissão. Nós tivemos no ano passado embates duros, mas embates de 
mérito. Nenhuma vez obstaculizamos o prosseguimento dos trabalhos da Comissão em virtude de questões 
pessoais. Certamente este ano faremos o mesmo, sempre querendo aperfeiçoar o nosso Orçamento, que sem 
dúvida alguma é algo do interesse de todo o Brasil.  

Muito obrigado a V.Exa. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço ao Deputado Rogério Marinho. V.Exa. é um 

dos componentes do nosso Colégio de Líderes. Durante a tarde de hoje vou reiterar às Lideranças que indiquem 
os seus representantes para debater temas importantes como esse que V.Exa. apresentou, a possibilidade de 
restruturação de uma legislação complementar que possa dar novos rumos à Lei nº 4.320, de 1964, e a outros 
temas que V.Exa. abordou com muita propriedade. 

Gostaria de comunicar à Comissão que o Partido dos Trabalhadores, por intermédio da sua Liderança, 
Deputado Paulo Teixeira, encaminhou ofício a esta Presidência, indicando o experimente Deputado Arlindo 
Chinaglia, do PT de São Paulo, Relator-Geral do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício 2012. E, por tudo 
quanto essa figura humana, este cidadão brasileiro, este sindicalista, este médico, e, para mim, particular amigo 
e irmão, representa para este País, eu tenho a honra de designá-lo Relator-Geral do Orçamento de 2012 e o 
convido para fazer parte da Mesa. (Palmas.) É um experimentado Deputado, efetivamente, nosso Presidente, 
com tanta história.  
 Antes de passar a palavra ao Relator-Geral, eu gostaria de ouvir uma dessas figuras que desafiam a 
própria resolução. O seu partido e o Governo precisam tanto dele que a Resolução nº 1 incomoda, porque prevê 
que não pode haver continuidade de presença de membros da Comissão. Mas Gilmar Machado é tão importante 
nesta Comissão e tem resolvido tantos problemas no exercício da Liderança do Governo que, efetivamente, pelo 
seu espírito conciliador, pela força dos seus argumentos, mas, principalmente, pela forma como conduz a sua 
Liderança, é muito bom tê-lo aqui, meu queridíssimo Deputado Gilmar Machado, a quem passo a palavra. 
Depois ouviremos o Sr. Relator. 
 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero dizer que estou aqui 
como membro. Fiquei dois anos sem poder participar como membro da Comissão, portanto, não votei durante 
esse período, na Legislatura passada, pois estava no exercício da Vice-Liderança do Governo, mas agora estou 
aqui apenas como membro da Comissão. 
 Quero dizer a V.Exa. que queremos dar a nossa contribuição, cumprimentá-lo, cumprimentar a Mesa, o 
meu companheiro Arlindo, que tenho certeza de que vai fazer um grande trabalho na Relatoria do Orçamento, e 
nós queremos aqui somar. 
 Tenho certeza de que na próxima semana o Governo vai indicar sua Liderança e também a sua Vice-
Liderança nesta Comissão, e podem ficar tranquilos os Parlamentares de que nosso objetivo é fazer o debate. 
Esta Comissão nunca se furtou de debater tema algum, os Ministros nunca se recusaram a estar aqui presentes. 
Logicamente que se fosse amanhã a votação, por exemplo, nós teríamos alguma dificuldade, já que a Ministra 
do Planejamento, Miriam Belchior, está no Canadá, então não teríamos como cumprir a agenda. Mas na outra 
semana com certeza nós teremos condições de discutir um cronograma, com a presença dos Ministros. Este é 
um tema realmente importante para todos, porque o debate do Orçamento não é do Governo, não é da 
Oposição, é do País, interessa a nós todos. Mas é bom que todos os Parlamentares tenham claro que nos 
últimos anos a Casa tem acertado todos os Orçamentos que são previstos. Muita gente faz discurso de que nós 
aumentamos, mas nos últimos anos nós não erramos. E, neste ano, tenho certeza de que não erraremos de 
novo. Nós acrescentamos, o Relator foi o Deputado Bruno Araújo, que fez um relatório brilhante — ele nem é do 
PT, é do PSDB, mas como Relator de Receita fez um relatório brilhante —, acrescentou 20 bilhões, e nós 
votamos, e as receitas dos meses de janeiro e fevereiro e o que já está sendo previsto em março está 
mostrando que nós vamos acertar de novo. Mas isso faz parte. Todo início de governo fazem isso. O Prefeito da 
minha cidade agora cortou 30% dos recursos este ano para poder organizar. O Governador de Minas acabou de 
assumir e também fez cortes para poder ajustar. Isso parte do processo, que nós conhecemos, mas, no segundo 
semestre, esse processo vai se organizar. 
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 Quero então, Sr. Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar a Mesa e dizer que nós, na condição de 
membros da bancada do PT, estaremos aqui apoiando essas iniciativas, porque não temos medo do debate. 
Temos certeza de que estamos fazendo o melhor para organizar o País e possibilitar que ele continue 
crescendo, incluindo renda. Temos certeza de que a Presidente Dilma Rousseff vai continuar no bom caminho 
que já iniciou e fazendo mais do que o Presidente Lula, que preparou a Casa para que ela pudesse fazer mais 
do que ele. 
 Muito obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço ao Deputado Gilmar Machado. 
 Com a apalavra o nosso Relator-Geral, Deputado Arlindo Chinaglia. 
 O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Em primeiro lugar, a exemplo de vários Deputados e 
Senadores, cumprimento V.Exa., Senador Vital do Rêgo, e também o Deputado Roberto Britto e todos os eleitos 
para a Presidência desta Comissão. 
 Agradeço a V.Exa. as generosas palavras. Vi que V.Exa., quando eu me dirigi à Mesa, usou o termo 
“experimentado” e o fez por prudência, até porque, nesse caso — a Deputada Nilda Gondim vai entender 
perfeitamente —, o passado te condena. Explico à imprensa e aos demais presentes: é que S.Exa., apesar de 
parecer tão jovem, é tão experimentado quanto muitos dos que ele atribui essa qualidade. 
 De qualquer maneira, é um prazer estar nesta Comissão, tendo o Senador Vital do Rêgo como 
Presidente. Diferentemente da grande maioria, não tenho nenhuma experiência na Comissão Mista de 
Orçamento. Por isso terei cuidados redobrados. É exigido de todos nós, mas especialmente de quem exerce 
determinadas funções, como a Relatoria, um intercâmbio permanente de ideias, uma consulta permanente aos 
pares, para que, ao final do nosso trabalho, o Brasil se beneficie. As nossas bancadas, os nossos 
posicionamentos partidários evidentemente fazem parte desse processo.  
 Apoiando-me na Presidência da Comissão e em V.Exas., procurarei fazer com que o nosso trabalho 
coletivo esteja contemplado no relatório final. Espero que consigamos, portanto, elaborar o melhor orçamento 
para o País. 
 Quero agradecer à minha bancada por ter-me indicado. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço ao Deputado Arlindo Chinaglia, nosso eterno 
presidente. Tenho absoluta confiança no trabalho que V.Exa. vai desempenhar. 
 Com a palavra o Deputado Marçal Filho, do PMDB, meu querido companheiro de partido. 
 O SR. DEPUTADO MARÇAL FILHO - Sr. Presidente, Senador Vital do Rêgo, as minhas primeiras 
palavras são para cumprimentá-lo. Nós do PMDB estamos satisfeitos com a indicação de V.Exa., por conta das 
notícias que temos da sua atuação na Câmara e da brilhante atuação no Senado da República. 
 Cumprimento o Relator-Geral, Deputado Arlindo Chinaglia, que já foi Presidente da Câmara. S.Exa. 
atuou muito bem. Com serenidade, segurança e firmeza conduziu a nossa Câmara dos Deputados. 
 Tenho algumas preocupações com relação ao nosso papel nesta Comissão de Orçamento. Uma delas, 
como já foi dito aqui, é a respeito das emendas individuais. Sou um Deputado da base do Governo, fui indicado 
pelo Líder do meu partido, Deputado Henrique, mas tenho preocupação com as emendas individuais, porque 
quando cheguei aqui, em 1996, portanto já há algum tempo, aprendi que elas eram sagradas, ou como diria um 
Ministro que passou pela República, “imexíveis”. Ao longo do tempo, tivemos contingenciamento das emendas 
individuais, mas nunca uma atitude de corte, como ocorreu agora. 
 Sabemos muito bem que as emendas individuais não representam o Deputado, mas o Município e os 
anseios da população, porque muitas delas são as únicas fontes de investimento de vários Municípios. Às vezes, 
o Município vai pagando a sua folha, levando em frente o seu custeio, mas nenhum tipo de investimento é feito, 
a não ser por meio do trabalho do Parlamentar. 
 Então, acho que isso tem de ser cada vez mais valorizado nesta Comissão. O que percebemos é que a 
convergência sempre reinou e esperamos que continue assim: esta Comissão sempre se entendendo no sentido 
do bem do nosso País. Eram apenas essas as minhas palavras de cumprimento a V.Exa. Desejo-lhe sucesso 
na condução dos trabalhos desta Comissão. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço. Vamos precisar muito do talento e da firmeza 
com que V.Exa. defende suas convicções.  

Tem a palavra o querido colega e amigo paraibano, Deputado Wellington Roberto. 
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Quero cumprimentá-lo Senador Vital do Rêgo Filho 

pela nova etapa da sua vida pública. Cumprimento também o Relator, Deputado Arlindo Chinaglia, eterno 

[p15] Comentário:  Sessão:0181/11 
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Presidente desta Casa, e todos que fazem parte desta Mesa. Cumprimento também a querida Mirna, com quem 
mais uma vez nos encontramos, em 2011.  

Desejo a V.Exa., a quem eu chamo carinhosamente de Vitalzinho, muito sucesso. Estou à disposição. 
Os Deputados João Bacelar, Giroto, Gorete e eu, que fazemos parte do PR, vamos juntos contribuir 

com a apreciação, votação e aprovação da peça orçamentária. 
Muito sucesso a V.Exa., que sempre fez tudo com muita competência — sua mãe, Nilda Gondim, 

Deputada hoje, é prova viva disso.  
Vou encerrar proferindo aquela frase do seu eterno pai, que também foi Deputado nesta Casa: “Nós 

vamos comer com farinha os problemas que acontecerem aqui dentro”. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Se Deus quiser, Deputado. O senhor rememora uma 

parte importante da minha vida e um lado permanentemente visto como referência da minha vida pública. 
Muito obrigado pela homenagem a Vital, obrigado pelas palavras sobre a Deputada Nilda. 
Convido para fazer uso da palavra, por ordem de inscrição, o meu querido amigo Márcio Reinaldo, um 

dos economistas de maior respeito na Casa. Discreto, competente, operoso e extremamente importante na 
condução desta Comissão em diversos anos. 

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Obrigado, meu caro Senador Vital. Hoje estou 
imensamente feliz. Primeiro, por ver que V.Exa. já não é o nosso colega Deputado, mas Senador. Até agora 
minha ficha não havia caído. Eu o parabenizo e desejo muito sucesso como Senador e, sobretudo, como 
Presidente desta Comissão.  

Esta é uma Comissão que pode enaltecer ou afundar a vida de muitos políticos, como já vimos aqui. Eu 
acompanho esta Comissão desde 1988. Na condição de assessor ou de Deputado temos um vínculo muito 
grande com esta área e, por isso, já vimos de tudo. Já vimos pessoas saírem extremamente bem e outras, por 
algumas bobagens, perderem-se no caminho.  

Mas tenho certeza de que a sua garra, a sua tradição e o seu conhecimento vão norteá-lo bem. V.Exa. 
vai ser daqueles amigos de que temos orgulho pela condução dos trabalhos desta Comissão. 

Quero saudar imensamente o Deputado Arlindo Chinaglia, um belo valor que esta Casa tem. Nós já nos 
encontramos em várias Comissões, como a de Fiscalização Financeira. Depois, como Presidente da Casa, 
sempre trilhou muito bem seu caminho. Deixou realmente marcas muito fortes, não só como Presidente da 
Casa, mas perante os seus amigos, entre os quais me incluo. Então, acho que o poder imperial do Relator-
Geral, como diziam alguns, fica em boas mãos. Agora, é um poder que realmente precisa ser cauteloso, porque 
as raposas e os urubus estão por todos os lados.  

Saúdo também o Deputado Roberto, Vice-Presidente da Comissão e colega de partido — fico muito 
feliz em vê-lo nesta Mesa —, além da Mirna, que é uma bússola, conduzindo os trabalhos da Secretaria há 
muitos anos.  

Além das boas-vindas que dou aos que estão na direção dos trabalhos e aos demais membros desta 
Comissão, gostaria de refletir um pouco sobre o que disseram aqui. Eu concordo com a maioria das 
ponderações. Nós já tivemos uma forma de agir em relação às emendas individuais e aos restos a pagar, mas 
isso, no último mandato do Presidente Lula, praticamente virou piada. Foram se acumulando os restos a pagar, 
e a cada ano liberavam menos. 

Os Municípios que assinaram contrato com o Governo Federal, com os Ministérios, ficaram 
praticamente a ver navios. Nada acontecia, e algumas obras, muitas vezes, já haviam até sido iniciadas. E quem 
acaba pagando o custo de tudo isso é o Parlamentar, Senador ou Deputado, que disse que ia ajudar a fazer 
aquilo que virou uma piada. 

Agora, anuncia-se que se vai cancelar tudo. Talvez até seja bom cancelar para limpar a área e começar 
vida nova. Mas vamos deixar na frustração todos esses Municípios? Eu garanto que é um problema sério. O 
mesmo digo em relação ao veto a várias emendas, que agora aconteceu.  

É aquele negócio. Na LDO foi estabelecido, alguns anos atrás, que recursos destinados à ciência, à 
tecnologia, à cultura e a determinados programas não deveriam sofrer contingenciamento. A partir daí, muitos, 
malandramente, começaram a destinar emenda só para essas áreas. Ontem, conversei com um Deputado que 
destinou 12,5 milhões de emenda individual e ainda induziu o Estado a colocar todas as emendas nisso aí. Moral 
da história: foi tudo vetado.  

Quando vetaram uma emenda minha de 1 milhão para um laboratório, para fazer pesquisa sobre uma 
nova modalidade de algodão no norte de Minas, em Catuti, uma cidade pequena, a pedido da EMBRAPA, eu 
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perguntei a um colega do Ministério do Planejamento, que já foi meu funcionário: “Por que isso?” “Ah, porque 
nós não temos poder de contingenciar”. Vejam que a burocracia está muito forte nesse processo de decisão. 
Fiquei estarrecido. Exerci cargo técnico e fui até secretário naquele órgão, porém jamais tive a petulância de 
falar ou fazer alguma coisa assim. Então, mudou-se muito o procedimento.  

Geralmente os Deputados são vistos, em vários lugares, seja no nosso Estado de origem, seja no 
âmbito da União, como provocadores de problemas. Às vezes alguns provocam mesmo, mas nem todos. Eu 
acho que o Parlamentar tinha de ser mais respeitado e mais bem-visto pelas autoridades efetivas.  

Na Comissão Mista, estávamos sem Presidência. O mandato do Presidente anterior terminou na outra 
Legislatura. Eu acho que está na hora de chamarmos aqui os Ministros que foram citados, talvez até o Ministro 
Mantega, que é o dono do cofre, é quem está com a chave do cofre na mão. Na hora H, quem fala que vai fazer 
ou não é ele. E vamos ver, afinal de contas, como ficamos neste cenário.  

De qualquer forma, acho que esta Comissão está sendo feita para corrigir deficiências do Orçamento 
passado e para preparar o Orçamento futuro. E nós temos de nos debruçar sobre isso da melhor forma possível.  
 Dessa maneira, parabenizo a Mesa. Espero muito de V.Exas. e me coloco, junto com tantos que já 
falaram aqui, à disposição para que possamos fazer um bom trabalho.  

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço ao queridíssimo amigo Deputado Márcio 

Reinaldo. A contribuição de V.Exa. sempre será muito importante. 
Com a palavra o Deputado João Carlos Bacelar, meu amigo e companheiro do PR da Bahia. 
O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Sr. Presidente desta Comissão, Senador Vital do 

Rêgo Filho; Relator do Orçamento de 2011, Deputado Arlindo Chinaglia; Vice-Presidente desta Comissão, 
Deputado Roberto Britto; Sras. e Srs. Deputados, quero parabenizar o Senador Vital do Rêgo por estar 
conduzindo esta Comissão que eu reputo a mais importante do Congresso Nacional. A Comissão Mista, que 
envolve a Câmara e o Senado, é esta na qual iremos debater, ao longo do ano de 2011, a principal matéria do 
País: o Orçamento. 

Parabenizo V.Exa., jovem Parlamentar que eu conheci no início da minha Legislatura, um menino, mas 
que galgou no seu Estado um cargo de relevância, o de Senador da República.  

Presidente, tenho certeza de que a vontade, o ímpeto, o arrobo da sua juventude e a experiência do 
Presidente Arlindo Chinaglia, um conceituado Parlamentar, farão com que esta Comissão mostre um bom 
trabalho.    

O Deputado Arlindo Chinaglia disse, com humildade, que não conhecia profundamente a matéria. Mas 
com certeza S.Exa., com a ajuda dos pares aqui envolvidos, da assessoria, em especial da Mirna, vai 
desempenhar papel fundamental nesta Comissão como Relator da peça orçamentária do primeiro ano de 
governo da Presidenta Dilma.  
 Acima de tudo, Presidente e Relator, quero expressar minha opinião, em conformidade com o que 
disseram outros pares anteriormente, sobre a importância do Orçamento sobretudo na ponta. Nós, Deputados 
Federais, que aqui estamos representando diversas regiões do País, temos um papel fundamental nesta 
Comissão: trazer o anseio da ponta, o anseio das cidades do interior da Paraíba, Senador Vital do Rêgo, assim 
como do interior da Bahia, do interior de São Paulo, os anseios das grandes capitais, como a Grande São Paulo, 
que o Deputado Arlindo Chinaglia representa. Esses anseios são extremamente amplos e precisam ser, acima 
de tudo, dignificados neste Parlamento.  

Não é possível que o nosso Orçamento, que é autorizativo, sofra um corte tão profundo. Espero que 
V.Exa. e os demais pares aqui presentes somem forças para impedir que cortes como esse aconteçam, até 
porque as nossas indicações, as nossas posições têm representação muito grande e precisam ser preservadas 
pelo Executivo. Elas precisam não apenas ser preservadas como também adicionadas.  

Eu vejo agora, por exemplo, o Decreto Presidencial nº 7.418, de 31 de dezembro de 2010, segundo o 
qual os restos a pagar não processados em 2007, 2008 e 2009 correm sérios riscos de ser contingenciados a 
partir do dia 30 de abril de 2011. Vejo isso, Senador Vital do Rêgo, como uma grande preocupação para este 
País. Centenas de prefeitos têm-nos procurado pedindo auxílio, muitos deles dizendo que não são culpados.  

Digo isso porque os investimentos feitos nos últimos anos do Governo Lula foram de grande monta e 
abarrotaram os Ministérios e a Caixa Econômica. Sei que muitos processos desses não foram nem analisados 
na Caixa Econômica. Irei externar isso daqui a pouco ao Presidente Hereda, que está tomando posse na 
Presidência da Caixa Econômica. Ele tem um raciocínio muito amplo em torno deste problema. Quando foi vice-
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presidente de governo, discutiu essa questão conosco, não só nesta Comissão, mas em outras, como a de 
Desenvolvimento Urbano, a de Minas e Energia e a de Infraestrutura. Ele disse que esses projetos não podem 
ser contingenciados, não podem deixar de ser atendidos.  

Quero ressaltar que o Deputado Márcio Reinaldo, um grande mestre nesta Casa, da qual me orgulho, 
que foi assessor do meu saudoso pai, o Deputado João Carlos Bacelar, neste Congresso Nacional, quando eu 
ainda era menino me fez aprender com tamanha magnitude, naquele momento, que o Orçamento desta Nação é 
dos mais importantes da Casa. 
 Quero parabenizar V.Exa., Deputado Vital do Rêgo, assim como o Deputado Arlindo Chinaglia, que com 
a sua importante experiência irá desenvolver um grande trabalho nesta Comissão. 

Todos nós, juntos, independentemente de posicionamentos partidários, se Oposição ou se Situação, 
temos de preservar o Parlamento, temos de preservar a Comissão de Orçamento e fazer com que ela se torne 
cada vez mais forte e significativa nesta Casa. 
 Muito obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço ao Deputado João Carlos Bacelar, que tem 
uma história bonita nesta Casa. 
 Com a palavra o Deputado Vaz de Lima, ex-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo. 
 O SR. DEPUTADO VAZ DE LIMA - Obrigado, Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Dizem que lá é que era o céu, não é? 
 O SR. DEPUTADO VAZ DE LIMA - Pois é. Eu ouvi aqui essa conversa, Excelência. Mas me disseram 
que o céu é a Paraíba. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Amém. 
 O SR. DEPUTADO VAZ DE LIMA - Sr. Presidente, cumprimento V.Exa., os demais integrantes eleitos 
e o Deputado Arlindo Chinaglia — fomos Presidentes de Casas legislativas na mesma época, o Arlindo Chinaglia 
aqui e eu em São Paulo. Lá, além de presidir a Assembleia Legislativa, também tive a oportunidade de, por 
muito tempo, ser membro e Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. 

Quero, primeiramente, fazer uma pergunta ao Relator: “V.Exa. é mineiro?” (Pausa.) Pela conversa toda 
aqui, parece-me que é, pois chega dizendo que não sabe nada, que não entende nada. Isso é conversa de 
mineiro, Deputado, e não de paulista.  

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Com a concessão do Presidente e de V.Exa., registro que 
fui mais cauteloso. Eu disse que não sabia tanto quanto os pares, porque se dissesse que não sabia nada eu 
seria sincero, mas seria cobrado imediata e publicamente. Então, eu fui um pouco mais cauteloso.  

Com certeza, vou aprender muito com V.Exa. também, na condição de paulista. 
O SR. DEPUTADO VAZ DE LIMA - Nobre Deputado Arlindo Chinaglia, acho que esta é uma virtude de 

V.Exa.: assumir uma nova função e, apesar de ter sido Presidente da Casa, ser capaz de dizer que está 
aprendendo.  

Eu também chego aqui para aprender. Não é a experiência de tantos anos em São Paulo que me dá 
uma condição diferenciada. Estou aqui para aprender e contribuir no que for possível, Presidente.  

Quero só fazer uma justificativa: o Deputado Sérgio Guerra, titular desta Comissão — sou o suplente 
dele —, não se fez presente aqui porque está em uma sessão, no Senado, em homenagem à memória do 
Senador e Governador Mário Covas. Portanto, S.Exa., que é Presidente do PSDB, tinha de estar presente 
naquela sessão. Acabo de ver, pelo Twitter, que o Senador Álvaro Dias falou em nome da Liderança do partido. 

Quero apenas dizer que a palavra do Deputado Márcio Reinaldo Moreira e de todos os demais 
consubstancia o meu sentimento a respeito da Comissão. Na minha opinião, ela tem um papel importantíssimo e 
pode sim, Presidente, dentro dos seus limites e das suas atribuições, fazer uma coisa que, às vezes, não 
conseguimos nem no plenário da Câmara nem no do Senado: as mudanças necessárias para repartir 
corretamente as receitas do Orçamento. Esta Comissão tem o papel de atender a Estados e Municípios e 
repartir, com justiça, o Orçamento do País.  

Então, quero me associar à fala de todos e dizer que V.Exa. terá em mim também um parceiro e 
companheiro, para, evidentemente com a liberdade que nos dá a democracia, apontar falhas que acreditamos 
estarem acontecendo no País. 

Muito obrigado.  

[P16] Comentário:  Sessão:0181/11 
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O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço ao Deputado Vaz de Lima. V.Exa. bem 
representa, além do seu partido, o nosso 1º Vice-Presidente Sérgio Guerra, que, por motivo absolutamente 
justificável, se encontra ausente desta reunião. Seja bem-vindo à Casa, Deputado Vaz de Lima. V.Exa., com 
toda sua experiência e sapiência, vai nos ajudar bastante. 

Concedo a palavra ao penúltimo orador, o meu queridíssimo Senador Aníbal Diniz, do PT do Estado do 
Acre.  

O SR. SENADOR ANÍBAL DINIZ - Senador Vital do Rêgo, a quem admiro pela atuação brilhante e 
responsável no plenário do Senado, sempre trazendo à baila assuntos da máxima relevância para o Brasil e o 
Estado da Paraíba; Sr. Relator, Deputado Arlindo Chinaglia, meu companheiro do Partido dos Trabalhadores e 
uma das referências a que mais recorremos quando se trata de conhecimento da vida parlamentar e de atuação 
de qualidade na Câmara dos Deputados; Sr. Vice-Presidente, Deputado Roberto Britto, quero, em primeiro lugar, 
cumprimentá-los pela ascensão a esses cargos na mais importante Comissão do Congresso Nacional, a 
Comissão que vai tratar do Orçamento da República Federativa do Brasil para o próximo ano.  

Tenho certeza de que os senhores contarão com a ajuda de todos para produzirmos a melhor peça, a 
mais responsável, a que mais espelhe as necessidades, a realidade e os desafios do Brasil para os próximos 
dois e quatro anos.  

Falo na condição de coordenador da bancada federal do Acre. Represento aqui os Senadores Jorge 
Viana e Sérgio Petecão, os Deputados Federais Marcio Bittar, Flaviano Melo, Gladson Cameli, os companheiros 
Sibá Machado, Traumaturgo Lima e Henrique Afonso e as Deputadas Federais Perpétua Almeida e Antônia 
Lúcia. Faço questão de citar o nome de todos os Deputados porque, apesar de termos posicionamentos 
diferentes na atuação, na política local, quando o assunto é Orçamento, é construção da peça orçamentária, é 
defesa das emendas, costumamos atuar em bloco, em conjunto, em defesa do que é melhor para o Estado e os 
Municípios do Acre. Imagino que também seja o espírito que norteia a atuação dos demais componentes desta 
Comissão e dos integrantes do Parlamento.  

O assunto que está mais em pauta aqui são os restos a pagar. Trata-se de algo para o qual não 
devemos desistir de encontrar uma saída. E a Direção desta Comissão Mista poderia ter esse assunto como da 
máxima importância para este momento e tentar uma saída, porque as emendas parlamentares são 
simplesmente a vida dos pequenos Municípios dos rincões do Brasil. Falo especificamente sobre os Municípios 
do Acre. Se não temos liberados os recursos que estão como restos a pagar de 2008 e 2009, se não 
conseguimos a liberação das emendas de modo geral, praticamente condenamos esses Municípios a terem que 
viver só na administração da folha de pagamento, com sérios riscos de não conseguirem sequer cumprir com 
essas obrigações.  

As emendas parlamentares, em que pese sempre ficarmos expostos na imprensa como sendo objetos 
de barganha — não se trata disso —, são recursos de máxima importância para a sobrevivência dos nossos 
Municípios e até para os Estados pequenos, como o Acre, que depende muito da atuação parlamentar em todos 
os investimentos.  

Nesse sentido, eu quero me juntar aos demais integrantes da Comissão para que possamos somar 
forças e ir à Ministra Míriam Belchior, do Planejamento, e ao Ministro Guido Mantega, da Fazenda, para tentar 
reverter o quadro. Nós somos a favor e estamos completamente solidários com a política da Presidente Dilma 
Rousseff. Realmente, temos de reajustar o Orçamento para que o País não caia no risco da inflação. Ao mesmo 
tempo, não podemos condenar os pequenos Municípios do Brasil, que dependem dessas emendas. Vamos ter 
de defender que os ajustes sejam feitos, mas não à custa do que é a vida de um Município pequeno do Brasil. 
Se em nosso trabalho parlamentar pudermos fazer com que esses ajustes ocorram sem o sacrifício dos 
Municípios menores, vamos fazer um grande bem para o Brasil.  

No mais, coloco-me à disposição de todos, para colaborar com a construção da melhor peça 
orçamentária possível para o futuro. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço-lhe, Senador. Sou testemunha permanente 
do compromisso que V.Exa. tem com a Nação e o povo do Acre, pela forma afirmativa com que se posiciona no 
Senado Federal.   

Vou dar a palavra ao último orador. Em seguida, vou ler algumas diretrizes gerais e, ao final, suspender 
nossos trabalhos, por força de entendimento da Comissão, em virtude  da ausência física e material deste 
grande cidadão brasileiro, o ex-Vice-Presidente José Alencar. 

Meu querido Vice-Presidente, Deputado Roberto Britto, com a palavra. 
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O SR. DEPUTADO ROBERTO BRITTO - Sr. Presidente da Comissão Mista de Orçamento, Senador 
Vital do Rêgo, Sr. Relator do Orçamento da União, nosso eterno Presidente Arlindo Chinaglia, Sra. Myrna, nossa 
secretária, Srs. Deputados, Srs. Senadores, Sras. Deputadas, Sras. Senadoras, minhas primeiras palavras são 
de agradecimento à minha bancada, do Partido Progressista, em nome do meu querido amigo Márcio Reinado. 
Agradeço também ao Dilceu Sperafico, ao meu xará e amigo de Pernambuco, Roberto, e em especial ao Líder 
da bancada, nosso amigo Nelson Meurer, que me deu a honra da indicação para esta Comissão.  

Eu já participei desta Comissão no ano passado e retorno agora na condição de seu Vice-Presidente.  
Quem já foi Prefeito sabe o que representa o Orçamento para os pequenos Municípios, e para os 

grandes também. A peça orçamentaria, nós sabemos, Deputado Arlindo Chinaglia, nosso Relator, é um 
verdadeiro espelho de uma administração. O Orçamento é aquele espelho que nós temos para nos guiar ao 
longo de uma administração. E aqui, no Governo Federal, não é diferente.  E esta Comissão de Orçamento tem 
a responsabilidade de espelhar o nosso Governo Federal na condução de seus trabalhos.  

Na mesma linha do Senador Anibal Diniz e de outros que aqui comentaram, como o Deputado Márcio 
Reinado, os pequenos Municípios, evidentemente, são aqueles que mais sofrem com a perda dessas emendas 
parlamentares. Eu faço coro  com todos, e acredito que todos os Deputados e Senadores também fazem parte 
deste coro no sentido de que fica difícil não somente para o Parlamentar mas também para os Municípios.  

Acho que as emendas parlamentares são um verdadeiro PAC dos pequenos Municípios. O Governo 
Federal criou a imagem do PAC, esse programa revolucionário e vitorioso. Mas é preciso que a Ministra do 
Planejamento entenda que essas emendas são um verdadeiro PAC dos pequenos Municípios. O Senador disse 
isso muito claramente.  

Eu fui Prefeito de um Município da Bahia com quase 200 mil habitantes e sei o que representa para os 
Municípios essas emendas parlamentares. Fui também Presidente da União dos Prefeitos da Bahia, onde há 
417 Municípios. E a grita geral de Municípios com menos de 20 mil habitantes é única e exclusivamente a 
dependência do Fundo de Participação dos Municípios —  FPM e das emendas parlamentares que pudessem 
chegar a eles. 

Então, eu acredito plenamente que o Governo Federal, na figura da Ministra do Planejamento e do 
Ministro Guido Mantega, vai repensar e ver que os Municípios pequenos efetivamente precisam das emendas 
parlamentares.  

No mais, Sr. Presidente, estou ao inteiro dispor. Vamos lutar para que essa peça orçamentária seja a 
mais fiel possível e o Governo Federal possa executá-la em sua plenitude.  

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Obrigado, Deputado  Roberto Britto. Estamos juntos na 
condução de nossos trabalhos. 

Finalmente, diretrizes gerais para conhecimento dos senhores, das assessorias e da imprensa.  
Conforme o disposto no art. 17 e no  § 1º do art. 19 da Resolução  nº 1, de 2006, o dia 3 de abril é 

prazo final para indicação das seguintes relatorias: Relator-Geral, já indicado, a minha direita, Deputado Arlindo 
Chinaglia; Relator da Receita e Relatores Setoriais do Projeto de Lei Orçamentária para 2012; Relatores dos 
projetos de lei do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012; e o Relator das contas 
prestadas pelos chefes do Poder Executivo, além das suas próprias, as dos Presidentes dos órgãos dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, e do chefe do Ministério Público. 

Repetindo: o prazo se encerra, de acordo com a Resolução nos artigos supracitados, no dia 3 de abril. 
Três de abril cai num domingo, e nós vamos jogar para a terça-feira. Os líderes chegam na terça, e nós vamos 
jogar o prazo para a terça-feira. Então, em vez de 3 de abril, o prazo se estende até 5 de abril. Relator da 
Receita, Relatores Setoriais, Relatores de projetos do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
prestação de contas. 

Para fazer as indicações, as lideranças deverão observar o disposto no art. 16 da Resolução nº 1. O dia 
5 de abril — porque o dia 3 cai num domingo — também é prazo final para a indicação dos membros e 
coordenadores dos seguintes comitês, conforme estabelecido no art. 18 da mesma Resolução: Comitê de 
Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária; Comitê de Avaliação da Receita; Comitê de 
Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves; e o quarto e último 
comitê permanente da Comissão, o Comitê de Exame da Admissibilidade das Emendas — as famosas 
emendas. 

Solicito, então, a indicação por parte dos líderes partidários dos Parlamentares que integrarão o colégio 
de representantes das lideranças partidárias com assento na Comissão. É outro colégio, outro conselho, outro 
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grupo de trabalho, que são os representantes das lideranças partidárias. É o nosso Colégio de Líderes, e 
também vamos esperar até o dia 5.  

Todos serão avisados via ofício. 
Inicialmente, as reuniões ordinárias, até o Colégio de Líderes decidir, serão realizadas às quartas-feiras, 

às 14h30min, neste plenário.  
Informo que será designado oportunamente o Relator de Ajuste do Regulamento Interno da Comissão, 

a Resolução. 
Convoco reunião ordinária a ser realizada no próximo dia 6, quarta-feira, às 14h30min, neste plenário. 
Vou encerrar a reunião, em virtude do falecimento do nosso ex-Vice-Presidente José de Alencar. 
Tenham todos uma boa tarde. Fiquem com Deus. 
Declaro encerrada a reunião. 

 

 


