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O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Muito boa tarde a todos os 

senhores e senhoras. Sejam muito bem-vindos à Comissão Mista de Orçamento, na 

sua nova composição. 

 São 14h58min. Havendo número regimental para a abertura dos nossos 

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 2012. 

 Havendo quorum para deliberação nas representações das duas Casas, 

Câmara e Senado, declaro instalada a Comissão para o ano de 2012. 

Por um dever e atenção aos novos integrantes deste Congresso Nacional, faço 

questão, na condição de Presidente que se despede da Comissão, de ler as 

respectivas representações para o conhecimento dos assessores e companheiros de 

imprensa e assistência em geral. 

 Pelo Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados: João Paulo Lima, 

Josias Gomes, Paulo Pimenta, Waldenor Pereira, Zeca Dirceu, membros titulares. 

Suplentes: Cláudio Puty, Leonardo Monteiro, Rubens Otoni, Vander Loubet, Vanderlei 

Siraque. 

 Pelo PMDB: Aníbal Gomes, Edio Lopes, Eliseu Padilha, Leandro Vilela, Osmar 

Serraglio e Mauro Lopes. Suplentes: Celso Maldaner, Joaquim Beltrão, Hugo Motta. 

Ainda há três suplências a preencher. 

 Pelo PSDB: Duarte Nogueira, Reinaldo Azambuja e Wandenkolk Gonçalves. 

Suplentes: Carlos Alberto Leréia e ainda há duas suplências a preencher. 

 Pelo PP: João Leão, Renato Molling, Cida Borghetti. Suplentes: Roberto 

Balestra, Toninho Pinheiro e Waldir Maranhão. 

 Pelo DEMOCRATAS: Eli Correa Filho, Felipe Maia, Professora Dorinha Seabra 

Rezende. Suplentes: Augusto Coutinho, Lira Maia e Luiz Carlos Setim. 

 Pelo PR: João Maia, Luciano Castro. Suplentes: Giacobo e Jaime Martins. 

 Pelo PSB: Paulo Foletto e Laurez Moreira. Suplentes: Sandra Rosado e 

Antonio Balhmann. 

 Pelo PDT: Giovanni Queiroz e Paulo Rubem Santiago. Suplentes: Felix 

Mendonça Júnior e Marcos Rogério. 

 Pelo Bloco/PV/PPS: Arnaldo Jardim e Paulo Wagner. Suplentes: Roberto de 

Lucena e Stepan Nercessian. 
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 Pelo PTB: Arnon Bezerra. Suplente: Antonio Brito. 

 Pelo PSC: Ratinho Junior. Suplente; Leonardo Gadelha. 

 Pelo PCdoB: Osmar Júnior, e ainda há uma vaga a ser preenchida. 

 Pelo PMN a vaga foi cedida ao Deputado Edio Lopes PMDB, que também está 

na condição de suplente. 

 Colegas Senadores, pelo Bloco de Apoio ao Governo — 

PT/PTB/PSB/PCdoB/PRB: Wellington Dias, Antônio Carlos Valadares, Paulo Paim. 

Suplentes: Vanessa Grazziotin e Angela Portela. 

 Bloco da Maioria – PMDB-PP-PV e PSC: Romero Jucá, Ciro Nogueira, Clésio 

Andrade. Suplentes: Senador Sérgio Souza e ainda há duas suplências a serem 

preenchidas. 

 Bloco da Minoria: Cássio Cunha Lima e Flexa Ribeiro. Há duas suplências a 

serem preenchidas. 

 PTB: Armando Monteiro e Mozarildo Cavalcanti. 

 PR: Vicentinho Alves e Antonio Russo. 

 PSD: Sérgio Petecão e Kátia Abreu.  

Sejam todos muito bem-vindos. 

 Eu gostaria de me despedir, deixando com a Comissão, para conhecimento e 

pesquisa de todos os senhores, o nosso Relatório de Atividades de 2011. Foi um 

trabalho que me honra muito nesses 23 anos de atividade parlamentar, desde 

Vereador, na nossa cidade, Cássio, Campina Grande, até o Senado Federal, de ter 

podido presidir esta Comissão, a maior Comissão do Congresso Nacional, e aqui 

avançamos muito. 

 Do ano passado vamos deixar um legado para os senhores de conquistas 

importantes: as emendas parlamentares de iniciativa popular, emendas que foram 

conquistas desta Comissão e do Congresso Nacional; a articulação para a feitura de 

um orçamento que pudesse chegar ao crivo da Presidente da República e não receber 

nenhum veto, de forma inédita em todos esses anos.  

Todas essas conquistas eu queria dividir com cada um dos membros da 

Comissão, a partir da nossa Secretaria, sem demérito nenhum, uma das mais 

competentes que temos nas duas Casas. 
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 Queria fazer uma saudação especial a uma companheira que não está 

presente, mas que merece, do Congresso Nacional, ao longo de todo a sua vida 

funcional, a nossa lembrança e a nossa saudade: a companheira Myrna que tantos 

dos senhores que por aqui já passaram conhecem e podem atestar a sua 

competência. Hoje temos a “Corrinha”, a Socorro, no seu lugar, que herda os 

ensinamentos de Myrna e divide, com responsabilidade, toda a grande tarefa de 

secretariar esta Comissão.  

Não poderia deixar de testificar o trabalho desenvolvido pelas duas 

Coordenadorias de Orçamento, que são fantásticas sob o seu aspecto funcional, o 

companheiro Wagner, Coordenador de Orçamento da Câmara dos Deputados, e o 

companheiro Orlando, Coordenador de Orçamento do Senado Federal. Os dois são 

os grandes peões, os grandes pilares da construção da LDO e do Orçamento. 

Quero dizer que saio este ano por força do impedimento legal, regimental, que 

é a nossa Resolução, a nossa Bíblia, mas espero estar aqui por uma decisão do meu 

Partido, o PMDB, no próximo ano.  

E que seja feita a vontade de Deus, e com os senhores, a responsabilidade de 

presidir o Orçamento da União para o ano de 2012.  

Muito obrigado. (Palmas.)  

Senhoras e senhores, acuso Ofício nº 93, do Partido dos Trabalhadores, de 21 

de março deste ano, do Líder do PT, Jilmar Tatto, indicando o Deputado Paulo 

Pimenta, PT-RS, para o cargo de Presidente da Comissão Mista de Planos 

Orçamentos Públicos e Fiscalização. Ao mesmo tempo, acuso Ofício nº 29, de 2012, 

de 26 de março, do Senador Alvaro Dias, Líder do PSDB, indicando o conterrâneo 

Senador Cássio Cunha Lima para o cargo de 1º Vice-Presidente desta Comissão. 

Acuso ofício e recebo a indicação por parte do querido Deputado Bruno Araújo, Líder 

do PSDB, na Câmara, indicando o Deputado Reinaldo Azambuja, PSDB, do Mato 

Grosso, para o cargo de 2º Vice-Presidente desta Comissão. Tenho o prazer de 

receber a indicação do Vice-Líder, companheiro e amigo Vicentinho Alves, indicando 

o seu nome, em nome do Partido da República, para 3º Vice-Presidente desta 

Comissão. 

Consulto o Plenário se poderemos, por força de um acordo que preside sempre 

as eleições na Casa, fazer esta eleição por aclamação. (Pausa.) 
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Sem discussão. 

Em votação a proposta da eleição por aclamação na Câmara dos Deputados. 

As Sras. e Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se acham. 

(Pausa.) 

Aprovada. 

As Sras. e Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se acham. 

(Pausa.) 

Aprovada. 

Foi aprovada a eleição, por aclamação. 

Antes do Deputado Paulo Pimenta assumir os trabalhos, e, por conseguinte, 

toda a Mesa Diretora, eu gostaria de não deixar passar em branco uma gratidão 

enorme a alguns companheiros que irei personificar em nome de todos: o Relator da 

LDO, Márcio Reinaldo, do Partido Progressista, que fez um relatório fantástico; o 

nosso querido Relator do Plano Plurianual, Senador Walter Pinheiro, do Partido dos 

Trabalhadores; o Deputado Arlindo Chinaglia, novo Líder do Governo na Câmara; e o 

Relator da Receita, Senador Acir Gurgacz. Eles foram os quatro grandes 

mosqueteiros com quem eu tive a honra de trabalhar. 

 Por fim, em homenagem a todos os membros da minha Comissão de 

Orçamento, eu queria deixar um agradecimento especial ao grande motor desta 

Comissão, o homem que mais apanhou, mas o que mais merece aplausos, o 

Deputado Gilmar Machado. (Palmas.)  

 Gilmar foi o coordenador do Governo nesta Comissão, onde tudo funciona por 

acordo. Era quem levava as maiores broncas, mas era a minha válvula de escape 

para que acontecesse a votação. 

 Deputado Gilmar, muito obrigado por tudo que V.Exa. fez para que o sucesso 

desta Comissão se tornasse tão visível.  

 Declaro empossado o Presidente da Comissão Mista de Orçamento, Deputado 

Paulo Pimenta, a quem convido para assumir a condução dos nossos trabalhos. 

(Palmas.)  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Presidente. 

(Palmas.) Obrigado, Senador, pela gentileza das palavras. Antes de compor a Mesa, 

quero cumprimentar todos os senhores e as senhoras presentes. 
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Para compor a Mesa, convido o ilustre Senador Cássio Cunha Lima, do PSDB 

da Paraíba, 1º Vice-Presidente da Comissão; o Deputado Reinaldo Azambuja, do 

PSDB do Mato Grosso do Sul, 2º Vice-Presidente; e o Senador Vicentinho Alves, PR 

do Tocantins, 3º Vice-Presidente. (Palmas.)  

 Quero agradecer mais uma vez ao Presidente Vital do Rêgo. Fez S.Exa. um 

rápido balanço da sua gestão à frente da Comissão. Quero agradecer também à 

Liderança do Partido dos Trabalhadores e à nossa bancada pela indicação do meu 

nome para exercer a Presidência desta Comissão. 

 Em primeiro lugar, quero dizer a todos os senhores e as senhoras que estou 

extremamente honrado em assumir essa tarefa.  

Todos nós integrantes desta Comissão temos consciência da importância do 

nosso trabalho. Esta Comissão Mista é a mais importante do Congresso Nacional. 

Com a assessoria técnica da Comissão, com as consultorias legislativas da Câmara e 

do Senado, com a experiência de muitos dos senhores e das senhoras, que em outras 

oportunidades foram integrantes desta Comissão, com as assessorias das lideranças 

e das bancadas, com todas essas condições e com responsabilidade, tenho absoluta 

certeza de vamos desempenhar à altura o desafio de presidir esta Comissão.  

Tive a oportunidade, Vagner, de dar uma lida neste final de semana no 40 Anos 

da Consultoria Legislativa. 

Trata-se de uma publicação com vários artigos de servidores desta Casa. Mais 

ou menos a metade deles dizem respeito à Consultoria Legislativa do Orçamento. 

Temos aqui uma visão bastante clara de como, em todos os momentos em que o País 

passou por um processo autoritário, a primeira medida em relação ao Legislativo foi a 

de reduzir suas prerrogativas sob o ponto de vista da participação do processo 

orçamentário, seja na fiscalização, seja no processo de elaboração e participação 

ativa do Legislativo nas questões  relativas à Lei Orçamentária.  

Isto revela por si só a importância e o papel que tem esta Comissão, 

especialmente para afirmação do Poder Legislativo, do nosso papel e da nossa 

independência.  

Nesta Comissão que trabalha muito pelo entendimento espero criar um 

ambiente positivo e avançar em muitas das questões que estão na “ordem do dia”.  
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Portanto, minha expectativa é a melhor possível. Espero de fato ter uma 

Comissão em que todos participem, que haja muitos debates, muito diálogo, e que 

possa fundamentalmente cumprir seus objetivos.  

Comunico aos Srs. Membros a seguinte indicação: 

Ofício do PMDB nº 030, de 2012, de 20 de março, do Sr. Renan Calheiros, 

Líder do PMDB, indica o Senador Romero Jucá para o cargo de Relator-Geral do 

Projeto de Lei Orçamentária para 2013. S.Exa. está conosco.  

Cumprimento o Senador Romero Jucá pela indicação e pela tarefa que terá 

pela frente.  

Vou dar a palavra primeiramente ao Senador Romero Jucá. Em seguida, a 

palavra estará à disposição dos demais Parlamentares que desejarem dela fazer uso.  

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Saúdo o Deputado Paulo Pimenta, 

Presidente desta Comissão, e os Senadores Cássio Cunha Lima e Vicentinho Alves, 

Vice-Presidentes. 

Saúdo todos os líderes, todos os Senadores e Senadoras, todos os Deputados 

e Deputadas.  

Quero manifestar aqui minha honra e minha satisfação por ter sido indicado 

Relator-Geral do Orçamento. Fui Relator do Orçamento em  2004 e volto agora a 

exercer essa função. Tenho consciência de que a elaboração do Orçamento é 

coletiva, feita por todos os membros da Comissão. Portanto, trabalharei em conjunto.  

Temos então um desafio pela frente: elaborar um bom Orçamento, um 

Orçamento que possa ser realizável. Vamos lutar aqui para que as práticas 

orçamentárias sejam fortalecidas e possamos chegar um dia a um orçamento 

impositivo, que deve ser o caminho a ser trilhado pelo Congresso Nacional. Sem 

dúvida nenhuma, essa decisão do Congresso precisa prevalecer em relação às 

despesas públicas.  

Sr. Presidente Paulo Pimenta, vou precisar muito da ajuda de todas as 

companheiras e de todos os companheiros.  

Volto a dizer que a elaboração do Orçamento é coletiva. Eu, na condição de 

Relator, pretendo participar coletivamente desse trabalho, abrindo espaços, ouvindo 

aconselhamentos, entendendo as demandas, apesar, é claro, de trabalhar com a 

escassez e com a dificuldade de um orçamento limitado a remanejamento de 
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recursos. Sem dúvida  alguma, teremos condição aqui de realizar um trabalho 

coletivo importante para o desenvolvimento do nosso País.  

 Quero agradecer a todos pela atenção. Fico à disposição de V.Exas., 

pedindo-lhes ajuda e compreensão.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, ilustre 

Senador Romero Jucá, Relator do Orçamento. 

 A palavra está à disposição das Senhoras e Senhores Parlamentares.  

 O SR. DEPUTADO TONINHO PINHEIRO - Cumprimento o Presidente e a 

Mesa.  

 Meu nome é Toninho Pinheiro. Sou Deputado Federal do PP de Minas Gerais, 

recém-eleito. Tenho sido um fiel Deputado à Presidenta Dilma, que, por sua vez, tem 

sido muito fiel ao nosso povo no que diz respeito à honestidade e ao trabalho. A 

Presidente Dilma tem feito trabalho muito importante ao não tolerar a corrupção. 

Quando há qualquer tipo de roubo — tenho observado — a Presidenta  Dilma põe a 

pessoa na rua. Isto é muito importante. E ela sozinha não dá conta. A imprensa tem 

mostrado que a corrupção no País está demais. A todo o momento vaza um 

escândalo de corrupção.  

Então, com humildade e respeito, reconhecendo que a Presidente Dilma tem 

feito grande trabalho ao Brasil, quero sugerir, para acabar com a corrupção, 

mudanças no repasse do Governo Federal para os Municípios. Hoje, quando um 

Ministério envia 3 milhões de reais para uma cidade pobre, o que ele pede ao prefeito? 

Pede o projeto. Porém, 99% das vezes, o prefeito não tem condições de fazer o 

projeto. Aí, aparece uma empresa que doa o projeto, para, depois, controlar a 

licitação. Aí uma obra de 1,5 milhão de reais é feita por 3 milhões de reais. É esse tipo 

de superfaturamento que abre espaço para a corrupção. O Brasil não aguenta mais 

isso.  

Quero sugerir que o repasse seja do Ministério direto para o prefeito, com o 

estabelecimento de um teto, talvez, por exemplo, de 1 milhão de reais. O prefeito 

pegaria esse dinheiro... Se o prefeito hoje recebe o dinheiro direto do Fundo de 

Participação dos  Municípios sem intermediários, por que ter intermediários?  Então, 

receberia o projeto... Se fossem  3 milhões  de reais, ele pegaria 10%. Em primeiro 

lugar, ele licitaria o projeto. Depois de licitar o projeto, licitaria a obra, depois de licitar 
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a obra, o prefeito a executaria, sob pena de punição exemplar... Aí, teríamos 

condições de fazer obra com mais economia e honestidade.  

Outra coisa muito importante: um Ministério ao liberar dinheiro para um 

Município faria a devida divulgação desse repasse através dos meios de comunicação 

ao Ministério Público, aos vereadores, ao padre, ao pastor, a toda sociedade 

organizada. É muito mais fácil todos os órgãos de um Município fiscalizarem o prefeito 

do que um Ministério só fiscalizar 5.600 prefeitos. 

O que acontece? Entra governo, sai governo e a corrupção continua, a  

ladroagem continua. Ninguém aguenta mais. A Presidente Dilma, ninguém pode 

negar, é uma mulher honesta que está batalhando para acabar com esses ladrões do 

dinheiro público. Portanto, cabe a nós, cada um a sua maneira, de coração, com 

humildade, oferecer sugestões para honrar o dinheiro público. É o que peço a esta 

Comissão de Orçamento. 

Agradeço a todos por ouvirem minhas palavras. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Deputado Toninho 

Pinheiro.  

Tem a palavra o Sr. Deputado Eliseu Padilha, do PMDB do Rio Grande do Sul.  

O SR. DEPUTADO ELISEU PADILHA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e  

Srs. Deputados, coloquei-me à disposição do meu Líder para integrar esta Comissão. 

Devo dizer que hoje estou muito feliz e muito realizado ao ver quem vai conduzir 

nossos trabalhos. Paulo Pimenta, nosso Presidente, Parlamentar brilhantíssimo. 

Embora jovem é experiente e experimentado. Tem demonstrado em todas as nossas 

tratativas coletivas na bancada gaúcha um espírito público singular, uma capacidade 

de ouvir muito grande, o que normalmente não é muito acessível a quem acaba 

chegando em posição de destaque. Por isso mesmo, sabemos que, na Presidência, 

vai conduzir muito bem esta Comissão.  

De outra parte, com igual ou maior satisfação, vejo meu companheiro, Romero 

Jucá, na Relatoria-Geral do Orçamento. Ouvi de S.Exa. uma expressão que me tocou 

fortemente, sonha S.Exa. com o Orçamento impositivo.  

 Sei que o Presidente e o Relator têm essa preocupação. Contudo, ela tem que 

ser da Casa. Aqui, no Congresso Nacional, nesta Comissão conjunta da Câmara e do 

Senado, está efetivamente representada nossa Nação, que deve se sobrepor a 
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qualquer outro tipo de interesse. Daí por que nossa busca pelo Orçamento impositivo, 

que, na minha visão, nos espera adiante, sem deixar de sinalizar que temos condições 

e competência para atender a este momento histórico. Todos conhecem o cenário 

internacional. Não vou agora tecer nenhuma consideração. Obviamente, haverá 

consequências este ano, inclusive sobre este trabalho, com vistas a ter que dividir 

cada vez mais parcimoniosamente aquele pouco, e que vai ficar mais reduzido, que 

resta para os investimentos.  

 Portanto, coloco-me à disposição, tanto do Relator, meu companheiro de 

partido, quanto do Presidente, para a missão que melhor puder atender aos interesses 

coletivos da Comissão.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado ao Deputado 

Eliseu Padilha. 

 Concedo a palavra o Deputado Vanderlei Siraque, do PT de São Paulo.  

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI SIRAQUE - Boa tarde aos Srs. Deputados e 

aos Srs. Senadores.  

 É uma satisfação participar desta importante Comissão do Congresso 

Nacional. Aproveito para parabenizar o Deputado Paulo Pimenta pela assunção à 

Presidência da Comissão; o Senador Romero Jucá, ex-Líder do Governo, agora em 

função tão equivalente, até mais importante, Relator do Orçamento do nosso País. 

Cumprimento os Parlamentares Reinaldo Azambuja, Cássio Cunha Lima e Vicentinho 

que participam da Mesa e da coordenação dos trabalhos.  

 Deputado Eliseu Padilha, se não é possível o Orçamento impositivo que pelo 

menos seja participativo, que haja participação da sociedade brasileira, dos 

Governadores, dos Prefeitos, das instituições organizadas da sociedade civil; e que 

pelos menos as emendas parlamentares passem a ter um grau de interatividade no 

Congresso Nacional.  

 Parabéns à Mesa, a todos os Deputados e as Deputadas que compõem esta 

Comissão de grande interesse para o nosso País; que possamos apresentar emendas 

e elaborar um Orçamento que atenda aos interesses da maioria do nosso povo.  

 Muito obrigado.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado ao Deputado 

Vanderlei Siraque. 
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 Concedo a palavra ao ilustre Parlamentar do Estado do Pará, da bancada do 

PSDB, Wandenkolk Gonçalves. 

 O SR. DEPUTADO WANDENKOLK GONÇALVES - Muito obrigado, Sr. 

Presidente.  

 Inicialmente, cumprimento todos os que assumem neste momento a Comissão 

mais emblemática e mais importante do Congresso Nacional, por que não dizer a 

Comissão mais importante do País.   

 Quero agradecer ao nosso Líder, o Deputado Bruno Araújo, e a toda a nossa 

bancada que referendou nosso nome, apesar de ser um Deputado recém-chegado ao 

Congresso, para assumir Comissão de tamanha importância e, principalmente, de 

tamanha responsabilidade.  

 Quero deixar marcado aqui um sentimento. Há duas unanimidades neste País, 

e eu as acompanho. Uma é a reforma agrária. Nunca ouvi ninguém dizer que é contra 

a reforma agrária. A outra vem daqui, do Congresso Nacional: é o Orçamento 

impositivo. Nunca vi nenhum Parlamentar manifestar-se contra o Orçamento 

impositivo. Por causa da unanimidade, nunca saíram, nem a reforma agrária nem o 

Orçamento impositivo. Espero que, desta vez, seja para valer, e o Orçamento 

impositivo seja consignado, através desta Comissão, no Congresso Nacional. 

Muito obrigado. Parabéns aos que assumem hoje. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado 

Wandenkolk Gonçalves. 

Com a palavra o Deputado Felipe Maia, do Democratas do Rio Grande do 

Norte. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, em minhas breves 

palavras, quero desejar boa sorte à Mesa Diretora que assume neste momento, 

começando por V.Exa., Presidente Paulo Pimenta, passando pelo 1º Vice-Presidente, 

Senador Cássio Cunha Lima, meu vizinho da Paraíba, e pelo Deputado Reinaldo 

Azambuja e o Senador Vicentinho. 

Quero dizer que esta Comissão é uma das mais importantes, porque somos os 

guardiões de um orçamento aprovado inicialmente num PPA, que passa pela LDO e é 

executado pela LOA, e que deveria ser executado ao pé da letra — o que é aprovado 

e o que deveria ser executado. 
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Todos os oradores que me antecederam falaram do Orçamento impositivo, um 

sonho da Câmara dos Deputados e um sonho do Senado Federal, e nada mais justo 

do que, na Comissão Mista, o citarmos. No momento em que aqui foi falado o 

orçamento participativo, ele se tornou participativo e diminuiu o tamanho desta Casa. 

No momento em que foi criada uma emenda popular na área da Saúde, diminuiu-se a 

participação e a prerrogativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

Então, nas minhas breves palavras, quero alertar esta Comissão da 

importância que temos de defender as emendas parlamentares. Nós, que somos 

Legislativo e que temos como dever legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo, 

temos, no mínimo, uma pontinha de Executivo, as nossas emendas parlamentares — 

a forma como nós levamos benefícios concretos às nossas regiões e aos nossos 

Estados. Perdoe-me o Palácio do Planalto, mas quem conhece nossos Estados e 

nossos Municípios somos nós que semanalmente visitamos nossas bases, que 

sabemos onde precisa de uma escola, de um calçamento, de uma ambulância, de 

remédio, de uma quadra de esportes e de um ginásio, e não um Palácio do Planalto 

que tem por vício contingenciar o Orçamento, diminuir prerrogativas desta Casa, 

fazendo assim com que o outro lado da avenida, ou seja, o próprio Palácio do 

Planalto, possa executar o nosso Orçamento com outra assinatura. 

Sr. Presidente, boa sorte e que Deus ilumine esta Comissão, para que o povo 

brasileiro possa ter aqui os seus representantes e aqueles que vão defender os seus 

orçamentos e as suas obras nos seus Municípios. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Deputado Felipe 

Maia, ilustre representante do Rio Grande do Norte, da bancada do Democratas.  

Deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná. 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Presidente Paulo Pimenta, Senador 

Romero Jucá, demais membros desta importante Comissão, quero parabenizar a 

todos, reafirmar minha disposição de colaborar e contribuir para que tenhamos o 

maior êxito possível durante este ano. 

Quero agradecer à bancada do Partido dos Trabalhadores não apenas pela 

minha indicação, o que me honra muito, para participar na condição de membro desta 

Comissão, mas também por ter a oportunidade neste ano de coordenar, nesta 

Comissão, os trabalhos da nossa bancada. 
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Espero, no decorrer deste ano, colaborar para que as discussões nesta 

Comissão estejam o mais próximas possível da realidade do dia a dia de cada Estado, 

de cada região, de cada Município do nosso País e, é claro, muito afinadas com aquilo 

que vem fazendo o Governo da nossa Presidenta Dilma, seus principais programas e 

ações, que hoje contam com alta aprovação popular, o que mostra a sua maneira 

acertada de entender as carências e necessidades do nosso povo, que também 

precisam estar aqui representadas, no trabalho desta Comissão. 

Muito obrigado. Boa sorte a todos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Deputado Zeca 

Dirceu. 

Senador Sérgio Souza. 

 O SR. SENADOR SÉRGIO SOUZA - Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de 

parabenizar V.Exa. pela eleição e pela brilhante escolha do Partido dos 

Trabalhadores. Tenho certeza de que V.Exa. vai conduzir com mão de juiz esta 

Comissão. Gostaria de parabenizar especialmente o meu colega do PMDB, Senador 

Jucá. Tenho absoluta convicção de que S.Exa. vai produzir um Orçamento 

homogêneo, atendendo aos anseios da sociedade, através da Câmara dos 

Deputados, e atendendo aos anseios das unidades federativas, através do Senado 

Federal. 

 Quero agradecer também ao PMDB, ao Líder do meu partido no Senado 

Federal, Renan Calheiros, por me confiar esta missão perante a Comissão de 

Orçamento. 

Parabéns a todos que vão fazer esse trabalho — Senador Cássio — na Mesa 

da Comissão. Todos têm um trabalho muito importante pela frente. Sabemos da 

correria que ocorre nesta Comissão principalmente na reta final dos trabalhos. Todos 

querem, de certa forma, colocar as reivindicações dos seus Municípios, dos seus 

Estados, da sociedade em geral na lei orçamentária que será executada no ano 

seguinte. V.Exas., que compõem a Mesa, e nós, membros da Comissão, Senador 

Flexa Ribeiro, seremos demandados nesse sentido. É este o nosso papel. Contem 

comigo, estarei integralmente à disposição desta Comissão. 

 Muito obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, ilustre 

Senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná. 

 Com a palavra o Deputado Waldenor Pereira, do PT da Bahia. 

 O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, Sras. e Srs. Senadores, em primeiro lugar é um orgulho, uma honra 

participar desta Comissão Mista de Orçamento. Parabenizo todos os meus colegas 

membros desta Comissão e destaco a Presidência do Deputado Paulo Pimenta. 

O Partido dos Trabalhadores inovou a gestão pública brasileira com o 

lançamento do orçamento participativo no Governo gaúcho. do Rio Grande do Sul. 

Tenho certeza de que o Deputado Paulo Pimenta, eleito pelo do Rio Grande do Sul, 

profundo conhecedor da matéria, trará essa experiência positiva do nosso partido a 

esta Comissão. Portanto, é muito bom que estejamos sendo liderados e presididos 

pelo Deputado Paulo Pimenta, que traz do Partido dos Trabalhadores e do Rio Grande 

do Sul essa experiência exitosa e vitoriosa do orçamento participativo. 

Portanto, ao fazer esse destaque, quero parabenizar o Presidente Paulo 

Pimenta, o Relator Romero Jucá, os demais membros desta Comissão e me colocar à 

disposição para tudo fazer, empenhando-me ao máximo e colaborando com o 

desenvolvimento dos trabalhos desta que é, sem dúvida, uma das mais importantes 

Comissões do Congresso Nacional. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado 

Waldenor Pereira. 

 Com a palavra a Deputada Cida Borghetti, do PP do Paraná. 

A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - Quero saudar o Presidente, o 

Relator e os demais membros desta importante Mesa Diretora. Agradeço ao Líder do 

meu partido, Deputado Arthur Lira, que me indicou para esta Comissão. Também sou 

Deputada de primeiro mandato. Exerci dois mandatos como Deputada Estadual, mas 

tenho certeza de que aqui vou poder colaborar com esta Comissão principalmente nas 

ações pertinentes aos Municípios. 

Relembro aqui que, muitas vezes, pude acompanhar os Deputados do meu 

Estado — estão aqui os Deputados Sciarra, Osmar Serraglio, Zeca Dirceu e o 
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Senador Sérgio Souza. Acompanhei por inúmeras vezes o ex-Deputado Ricardo 

Barros, Relator à época de uma importante emenda ao Orçamento.  

Quero então deixar o meu nome, o meu trabalho e o nome do Partido 

Progressista à disposição, com o Senador Ciro Nogueira e demais companheiros, 

para colaborar com esta Comissão e também com o Relator. 

Desejo sucesso a todos. Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado 

Cida Borghetti. 

Ilustre Senador Wellington Dias, do Estado do Piauí. 

O SR. DEPUTADO WELLINGTON DIAS - Meu caro Deputado Paulo Pimenta, 

quero saudá-lo, além do Relator e todos os Parlamentares que compõem esta 

Comissão. 

É uma alegria estar aqui, é a primeira vez que participo da Comissão, já tendo 

sido Deputado. Enfim, é uma honra participar deste momento. Desejo a todos um bom 

trabalho. 

 Sr. Presidente, quero apenas fazer uma questão de ordem. Peço que seja 

verificada uma situação que nada tem a ver com nenhum Parlamentar 

individualmente, é o esforço de vários partidos, de várias Lideranças. Trabalhou-se no 

sentido de se evitar mandatos consecutivos para possibilitar maior alternância, tanto 

na Câmara quanto no Senado, na participação nesta Comissão. 

Faço um requerimento, porque há informações de que há alguns nomes de 

mandatos do ano passado que foram mantidos na Comissão. Assim sendo, com base 

na Resolução nº 1, de 1970, do Congresso Nacional, que atendeu a uma questão de 

ordem, amparada no art. 7º da Resolução nº 1, de 2006, que tem exatamente esse 

objetivo, que pudesse haver essa alternância na Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização.  

Portanto, solicito à Mesa que analise a relação para o cumprimento dessa 

resolução. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Recebo a questão de ordem 

levantada pelo Senador Wellington Dias, acusando a indicação dos partidos para que 
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componham a Comissão de Orçamento deste ano Parlamentares que já integravam 

esta Comissão no ano anterior. 

 Recebo a questão de ordem, e esclareço o seguinte: A indicação dos membros 

titulares e suplentes da Comissão é competência dos Líderes partidários das duas 

Casas do Congresso Nacional, conforme estabelece o art. 7º da Resolução nº 1, de 

2006, alterada pelo Resolução nº 3, de 2008. Ao Presidente do Senado cabe a 

designação dos membros da Comissão, mediante indicação das Lideranças, art. 9º do 

Regimento Comum. 

 Diante do exposto, informo que encaminharei a questão de ordem ora 

levantada ao Presidente do Senado Federal, Senador José Sarney, por entender ser 

de competência de S.Exa. a decisão da questão. 

 Portanto, Senador Wellington Dias, estou encaminhando a questão de ordem 

de V.Exa. ao Presidente Sarney para que S.Exa. possa tomar adequada deliberação.  

 Com a palavra o ilustre Senador Flexa Ribeiro, do PSDB do Pará. 

 O SR. DEPUTADO FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, Deputado Paulo 

Pimenta, Srs. membros da Mesa Diretora da Comissão Mista de Orçamento, Primeiro 

Vice-Presidente, Senador Cássio Cunha Lima, Segundo Vice-Presidente, Deputado 

Azambuja, Terceiro Vice-Presidente, Senador Vicentinho, Relator, sempre Líder, 

Senador Jucá, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, quero, Deputado 

Paulo Pimenta, em seu nome, parabenizar toda a Mesa Diretora e desejar-lhe 

sucesso nos trabalhos da Comissão Mista de Orçamento. 

 Sei das dificuldades que S.Exas. terão no encaminhamento dos trabalhos, 

porque já participei desta Comissão na legislatura passada. Tenho certeza de que a 

competência de S.Exas. levará a bom êxito a tarefa que teremos ao final desta sessão 

legislativa, o fechamento da peça orçamentária, que levará nosso País a ter um 

Orçamento para o próximo ano de acordo as expectativas. 

 Espero, Senador Jucá, que a competência de V.Exa. e a experiência 

acumulada ao longo de todos os anos no Legislativo deem à peça orçamentária aquilo 

que todos esperamos. Que nós possamos — V.Exa., como amazônida — receber 

incentivos para diminuir as agruras das regiões menos desenvolvidas. É na peça 

orçamentária que podemos diminuir as diferenças dessas regiões que necessitam da 

ação do Governo Federal. 
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 Então, contem com o nosso trabalho, em especial do Senador Flexa Ribeiro. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado pela gentileza, 

pelas palavras, Senador Flexa Ribeiro, do PSDB do Pará. 

 Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Sciarra, do PSD do Paraná. 

 O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Quero cumprimentar a Mesa, o 

Presidente, Paulo Pimenta, o Relator, Romero Jucá, os Senadores Cássio Cunha 

Lima e Vicentinho e o Deputado Azambuja, e desejar a todos um bom trabalho à frente 

da Comissão de Orçamento. 

 Eu, que participei por várias vezes desta Comissão, pretendo participar este 

ano, mas o PSD, por entendimento regimental da Câmara, não tem representação 

nesta Comissão. Não vou fazer nenhuma questão de ordem, e, sim, fazer um apelo 

para o Presidente do Congresso Nacional, José Sarney, a fim de que possa, por meio 

de algum projeto de resolução, contemplar expressiva bancada aqui da Câmara. 

O Regimento do Senado permite que Senadores do PSD participem desta 

Comissão. A questão de ordem que foi apresentado à Mesa nada tem a ver com a 

questão da representatividade. Nós queremos deixar este apelo, até porque o 

pluralismo nesta Comissão será muito importante, e o número de Deputados que o 

PSD tem hoje não pode deixar de ser reconhecido pelo Congresso Nacional. Este o 

apelo que fazemos ao Presidente do Congresso Nacional, Senador José Sarney. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado 

Eduardo Sciarra. 

Com a palavra o Deputado João Paulo Lima, do PT de Pernambuco. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO LIMA - Sr. Presidente, boa tarde. Quero 

parabenizá-lo pela unânime escolha. Quero também, neste momento, falar da 

importância da Comissão e da nossa responsabilidade frente aos interesses da Nação 

e às grandes prioridades deste Brasil. Falo especificamente do Nordeste, do Norte, 

entre outras regiões, há mudanças econômicas significativas, como o caso de 

Pernambuco, que tem tido grande crescimento. O Nordeste começa a cumprir papel 

mais importante na economia do Brasil e no desenvolvimento do nosso País.  

 É importante lembrar que aqui permearão os mais diversos interesses, além 

dos interesses regionais. Lembro da nossa responsabilidade de termos visão de 

Nação, da visão de Brasil. 
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 Entendo que questões significativas do nosso País não serão resolvidas a partir 

da elaboração do Orçamento, mas o Brasil urge a necessidade de reforma tributária 

que faça divisão mais equânime dos recursos. 

 No mais, coloco-me inteiramente à disposição da Comissão, como integrante, 

para colaborar com o Brasil no momento de crescimento e de desenvolvimento 

econômico, mas também num ano de conjuntura econômica internacional difícil, com 

impactos grandes em nosso Brasil. Existe crise nos Estados Unidos, na Europa, no 

Japão, etc. Consequentemente, a nossa responsabilidade é a de trabalhar na 

elaboração do Orçamento para o ano que vem. Contem com o nosso apoio para 

prestarmos um grande serviço à Nação. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Deputado. 

 Com a palavra o Deputado Leandro Vilela, do PMDB de Goiás. 

 O SR. DEPUTADO LEANDRO VILELA - Sr. Presidente Deputado Paulo 

Pimenta, membros da Mesa, nossos cumprimentos também ao Relator, Senador 

Romero Jucá, do nosso partido, o PMDB. 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, quero saudá-lo pela condução para presidir a 

Comissão mais importante desta Casa, a Comissão de Orçamentos, a qual tem a 

responsabilidade de tão bem trabalhar o Orçamento para o exercício de 2013. 

Já fiz parte desta Comissão e sei o quanto todos nós temos aqui fundamental 

papel. Corroboro com outros colegas a importância de se pensar num trabalho a ser 

feito a quatro mãos sobre tema que já tantas vezes aqui colocamos, que é a execução 

do orçamento impositivo, mas que ele seja cumprido, para evitar tantos problemas 

como os que já assistimos em nosso País. 

 Ressalto também a importância de termos um orçamento que faça justiça 

social com Estados e, consequentemente, com Municípios, que muitas vezes ficam 

desassistidos. 

 Portanto, Sr. Presidente, cumprimento V.Exa. e desejo-lhe sucesso, ao mesmo 

tempo em que cumprimento e desejo sucesso e boa sorte ao nosso Relator Senador 

Romero Jucá que, eu tenho certeza, com a sua competência e habilidade, poderá 

contribuir muito com o relatório a ser construído por esta Comissão. Sem dúvida 

nenhuma, no exercício de 2013, com esse Orçamento, o País terá a retomada urgente 

dos investimentos, a fim de que possamos ter superávit primário para investimentos 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 0191/12  27/03/2012 
 
 

 18

num País que cresce com números pequenos, mas que precisa voltar ao que foi em 

anos anteriores. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Com a palavra o Deputado 

Cláudio Puty, do PT do Pará. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Saúdo os membros da Mesa, 

particularmente o companheiro Paulo Pimenta, na pessoa de quem saúdo a muito 

competente equipe técnica da Comissão de Orçamento, saúdo o Senador Romero 

Jucá, na pessoa de quem saúdo todos os Senadores, parabenizo o Deputado Paulo 

Pimenta, um Deputado muito ativo, muito comprometido com o processo de 

democratização do Parlamento, de maneira com que o Parlamento tenha cada vez 

mais transparência e possa prestar contas à população daquilo que aqui fazemos em 

nome dos votos recebidos. 

Que nesta gestão, Deputado Paulo Pimenta, consigamos levar adiante o nosso 

princípio de democratização, de controle social e, fundamentalmente, de prestação de 

contas à população. Que consigamos avançar em mecanismos de controle social 

sobre o orçamento público federal. 

 Vivemos tempos progressistas neste País. Segundo a atual pesquisa mensal 

de empregos divulgada, nós temos a menor taxa de desocupação desde o início da 

série, em 2002. Portanto, não obstante o crescimento de 2,7% no ano passado, 

tivemos um bom resultado no que se refere à desocupação, o que apresenta novos 

desafios inclusive para a Comissão de Orçamentos, para que possamos, em conjunto 

com a Presidenta Dilma, levar adiante o processo de elevação do investimento 

público, assim como parte do investimento total. Dessa forma, cresceremos ainda 

mais e teremos condições de melhorar do nosso mercado de trabalho. 

 Um dos elementos centrais da bancada do PT, e assim eu acredito que da 

bancada da base aliada, é a defesa das conquistas do Programa de Aceleração do 

Crescimento, o PAC, fundamentais para essa mudança que o Brasil tem 

experimentado. Obras em todas as regiões, obras fundamentais para darmos o 

grande salto para a frente com relação ao Governo Lula, que distribuiu renda, que 

conseguiu combater a miséria e, agora, nos cabe elevar a produtividade brasileira, 
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superar gargalos, melhorar a qualidade da educação. E esse, eu acredito, é o grande 

desafio da Presidenta Dilma. 

 Parabéns, Deputado Paulo Pimenta! Um grande ano para V.Exa. e para todos 

nós. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado 

Cláudio Puty. 

Na pessoa do Prefeito de Joinville Carlito Merss, saúdo todos os Prefeitos, 

Vice-Prefeitos e Vereadores que estão aqui nos prestigiando. 

 Registro que recebo o Ofício nº 040, de 2012, assinado pelo Senador Walter 

Pinheiro, Líder do PT e do bloco de apoio ao Governo, indicando o Senador Antônio 

Carlos Valadares para membro da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, para Relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO, 2012. 

 Com a palavra o Deputado Marcos Rogério. 

 O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados e Senadores aqui presentes, inicialmente quero cumprimentar V.Exa., 

Deputado, pela assunção ao cargo de Presidente desta Comissão, que é tão 

importante. Cumprimento os Senadores Cássio Cunha Lima, Vicentinho Alves e 

Romero Jucá, que é o nosso Relator, e o Deputado Reinaldo Azambuja, que 

compõem a Comissão Diretiva desta Comissão. 

 Já foi falado aqui sobre a importância desta Comissão, que tem papel 

destacado, fundamental para o País, pois trabalha a definição da política de 

investimentos com que se pretende atender aos interesses mais relevantes do País. 

Daí sua importância. 

 Muito já foi dito aqui hoje sobre o orçamento impositivo. Eu penso que esta 

Comissão tem esse papel destacado justamente porque tem aqui, nessa pluralidade 

de Deputados e Senadores, a definição de propostas que representam o anseio mais 

urgente, as necessidades mais urgentes do País. Eu penso que esta Comissão tem 

pela frente um grande trabalho, e nós temos de, cada vez mais, valorizar o papel desta 

Comissão, valorizar aquilo que é definido nesta Comissão como programa 

orçamentário, porque ele representa o anseio mais urgente do País. 

 E, sem entrar no mérito do orçamento impositivo, gostaria de dizer que não 

podemos ter na peça orçamentária, no programa orçamentário, um instrumento tão 
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frágil, sob pena, meu caro Líder Jucá, Relator desta Comissão a partir de então, de 

termos o enfraquecimento do Parlamento. 

 Eu penso que nós não podemos nem ir muito adiante para o engessamento das 

atribuições do Poder Executivo, mas não podemos ficar muito aquém. Nós temos que 

fazer como Montesquieu, temos que estabelecer o equilíbrio entre os Poderes para 

que o processo aconteça de forma democrática, republicana, e que façamos com que 

a nossa atuação se concretize na base, com investimentos sólidos e caminhando no 

rumo daquilo que mais interessa ao País. 

 V.Exa. tem um grande trabalho pela frente, assim como tem também cada 

membro desta Comissão, Deputados, Deputadas, Senadores e Senadoras. 

 Sr. Presidente, Comissão Diretiva, nossos cumprimentos em nome do PDT. 

Votos de muito sucesso a todos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado 

Marcos Rogério. 

 Com a palavra a Prof. Dorinha. (Pausa.) Não se encontra. 

 Com a palavra o último orador, Senador Paulo Paim. 

 O SR. SENADOR PAULO PAIM - Cumprimento o Deputado Azambuja; o 

Senador Cássio, que não se encontra; o Senador Vicentinho; o Senador Relator 

Romero Jucá, que foi nosso Líder no Senado até há poucos dias; e Paulo Pimenta, 

Presidente desta Comissão, companheiro do PT lá do Rio Grande. 

Meu Presidente, estou há 26 anos ininterruptos nesta Casa e nunca fiz parte 

desta Comissão. Neste ano fui convidado a vir, acabei aceitando e vou dizer porquê. 

Dizem-me toda vez que a questão dos aposentados tem de ser debatida aqui, 

Senador Romero Jucá. Ou há recursos no orçamento ou o aposentado acaba tendo 

zero de reajuste, como foi o caso deste ano. Quero lembrar a todos os membros desta 

Comissão que na votação do orçamento deste ano, com a presença do Deputado 

Jilmar, representando o Governo, e do Presidente Vital do Rêgo, foi feito um acordo 

de que neste ano nós teríamos reajustes reais para o aposentado, desde que nós 

suspendêssemos a obstrução naquela noite histórica de 22 para 23 de dezembro. 

Assim o fizemos e agora estamos aqui. E o apelo que eu faço a todos os Senadores e 

Deputados, e ao meu querido Relator, que foi Ministro da Previdência, é que olhemos 

com muita atenção e com muito carinho essa questão e que neste ano consigamos 
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que o orçamento da União contemple a situação dos aposentados e pensionistas do 

Regime Geral de Previdência Social, que é simplesmente desesperadora. Esse é o 

apelo que eu faço à Comissão. Havíamos até conversado com o Presidente Vital do 

Rêgo sobre a possibilidade de fazermos uma minicomissão para nos debruçarmos 

sobre esse assunto e buscarmos alternativas do orçamento que contemplasse os 

aposentados. Vamos trabalhar de forma coletiva. 

 Era essa a minha fala. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Senador Paulo 

Paim. 

 Passamos agora às diretrizes gerais. 

 Conforme disposto no art. 17 e no § 1º do art. 19 da Resolução nº 1, de 2006, o 

dia 1º de abril é o prazo final para indicação das seguintes relatorias: Relator da 

Receita e Relatores Setoriais do projeto de lei orçamentária para 2013, Relator do 

projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2013, 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. Para 

fazer as indicações, as lideranças partidárias deverão observar o disposto no art. 16 

da Resolução nº 1, de 2006. 

 Igualmente, o dia 1º de abril é o prazo final para indicação dos membros e 

coordenadores dos seguintes comitês, conforme estabelece o art. 18 da Resolução nº 

1, de 2006: 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 Comitê de Exame da 

Admissibilidade de Emendas. 

 Tendo em vista que dia 1º de abril é domingo, informo que as indicações 

poderão ser feitas até dia 3 de abril, terça-feira próxima. 

 Solicito a indicação por parte dos Líderes partidários dos Parlamentares que 

integrarão o Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na 

Comissão. 

 Inicialmente, as reuniões ordinárias serão realizadas às terças-feiras, às 

14h30min, neste plenário, até que haja acordo com o novo Colegiado de 

Representantes das Lideranças Partidárias com assento na CMO. 
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 Quero comunicar aos Srs. Parlamentares e assessores que achamos 

adequado, em razão inclusive da presença nesta Comissão de vários Parlamentares 

em primeira legislatura, fazer o seguinte convite: convidei a Sra. Maria do Socorro de 

Lacerda Dantas, o Sr. Wagner Primo Figueiredo Júnior, que é o Diretor da Consultoria 

de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, e o Sr. Orlando 

de Sá Cavalcante Neto, Diretor da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e 

Controle do Senado Federal, para fazerem uma palestra na próxima quinta-feira, às 

10 horas, neste plenário, sobre o funcionamento da Comissão Mista de Orçamentos. 

Eu acho que é uma oportunidade importante para os Parlamentares, para os 

assessores, para que nós possamos esclarecer. Muita gente, como eu, precisa estar 

preparado para estar à altura deste desafio. Então, eu acho que vale a pena os 

Parlamentares que não puderem estar presente designar alguém da sua assessoria, 

do seu gabinete, para que possamos fazer aqui uma reunião de trabalho na próxima 

quinta-feira, às 10 horas da manhã. 

 Convoco reunião ordinária a ser realizada no próximo dia 10, terça-feira, às 

14h30, neste plenário. 

 Declaro encerrada esta reunião. 

 

 




