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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Há número regimental para a 

abertura dos trabalhos. 

 Assumo a condução dos trabalhos, conforme o estabelecido no § 2º do art. 10 

do Regimento Comum. 

 Declaro iniciada a reunião de instalação e eleição da Mesa-Diretora da 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização para o ano de 2014. 

 Convido, neste momento, o Deputado Devanir Ribeiro para compor esta Mesa 

como candidato consensual à Presidência desta Comissão. 

 O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Eu vou me sentar à sua esquerda. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Sras. e Srs. Senadores, Sras. e 

Srs. Deputados, servidores, consultores, amigos, amigos da imprensa, assessores 

desta Comissão, assessores da Câmara, assessores do Senado, antes de iniciar o 

honroso trabalho de passar a Presidência desta Comissão, eu gostaria de dirigir 

umas rápidas palavras aos meus colegas e meus amigos. 

 Começo este meu pronunciamento agradecendo às Lideranças do meu 

partido, o PMDB, nas figuras do Senador Renan Calheiros e do Senador Eunício 

Oliveira, pela honrosa tarefa de presidir esta Comissão. 

 Na missão de conduzir a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, dediquei-me com a maior responsabilidade à difícil tarefa de fazer 

funcionar seus trabalhos, que, como sabemos, reveste-se de enorme relevância 

para o nosso País. 

 Aqui se elaboram pareceres às leis orçamentárias, cuja função precípua é 

determinar os gastos do Governo e depois, por conseguinte, analisar essa execução 

orçamentária por parte do Governo. 

 Para esta missão, para um trabalho tão precioso para a nossa Nação, tive a 

sorte de contar com um colegiado composto por Parlamentares de elevada 

capacidade, tanto no sentido político como no sentido técnico. 

 Eu pediria um pouco de silêncio à assessoria e aos jornalistas para que todos 

possam escutar as minhas palavras, que serão muito breves. 

 Destacando o grande trabalho do Relator da LDO, o Deputado Danilo Forte, e 

do Relator-Geral do Orçamento, Deputado Miguel Corrêa, imprescindíveis para o 

sucesso dos nossos trabalhos, não posso deixar também de registrar o excepcional 
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trabalho dos Relatores Setoriais, tanto Senadores quanto Deputados Federais. 

Saibam que o nosso trabalho foi fruto de uma ação conjunta desta Comissão e suas 

Lideranças, enfatizando que o fundamental, nos termos adotados desde o início 

dessas decisões, foi a referência de decisões colegiadas e consensuais. 

 Adotei nesta Comissão Permanente consulta aos Líderes em momentos mais 

sensíveis e até mesmo aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal. De modo que se tornou rotina a prática de só votarmos assuntos 

controversos depois de exaustivas discussões em busca do consenso da maioria. 

 Por isso, reforço que a composição deste Colegiado que tive a honra e sorte 

de presidir foi a melhor que o Congresso Nacional poderia eleger. Este Colegiado 

resistiu bravamente às grandes pressões políticas e fez história aprovando, na LDO 

de 2014, o orçamento impositivo, aspiração há muito desejada por todos os 

Parlamentares do Congresso Nacional. 

 V.Exas. são testemunhas de que a minha gestão foi marcada pelo extremo 

respeito às minorias e à oposição, muitas vezes mesmo em contrariedade ao 

interesse do próprio Governo. Busquei ser fiel aos objetivos desta Comissão, 

empreendendo o caráter republicano a todas as minhas decisões.  

Coloquei o País e o Legislativo como prioridades absolutas na gestão desta 

Comissão de Orçamento. 

 O nosso compromisso com a causa pública, mesmo sob o cenário de 

indefinições e exíguo cronograma, levou-nos à aprovação da Lei Orçamentária de 

2014 dentro do prazo. Por isso ratifico que não fosse a qualidade deste Colegiado, a 

aprovação deste Orçamento seria impossível.  

 Diante dessas conquistas, agradeço aos meus colegas Parlamentares por 

confiarem a mim a oportunidade de presidir todos esses trabalhos.  

Senador João Alberto, agradeço pela presença.  

 Sem dúvida, a composição da CMO, em 2013, por seus feitos, escreveu seu 

nome na história deste País.  

Os trabalhos desta Comissão e o convívio com V.Exas. me ensinaram muito, 

começando pela disciplina que aprendi de sempre a todos ouvir, de procurar 

compreender os pleitos da Oposição, respeitar sempre as opiniões divergentes, e 

entender que todos nós temos uma contribuição a dar. Nesse sentido, busquei 
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incansavelmente o diálogo e a conciliação que possibilitaram harmonizar nossos 

conflitos. 

 Toda essa nossa dedicação foi premiada com um dos maiores orgulhos que 

tive na minha vida pública na madrugada do dia 18 de dezembro de 2013, às 3 da 

manhã, quando aprovamos o Orçamento Geral da União, sob aplausos do Plenário 

do Congresso Nacional, no plenário da Câmara dos Deputados. Naquele instante, 

tive a exata noção do nosso grande feito em beneficio do Brasil. 

 Por fim, desejo que a nova Comissão, que se instala neste momento, que 

estará sob o comando do competente e experiente Deputado Devanir Ribeiro, logre 

êxito ainda maior do que tivemos no último ano.  

Relembro a todos os colegas a importância dos trabalhos aqui realizados e 

tenho certeza que Parlamentares de alto gabarito tomam seus postos nesta hora. 

 É sabido por todos os presentes que esta Comissão possui a nata dos 

partidos, tanto da Câmara como do Senado Federal. É uma das Comissões mais 

importantes do Congresso Nacional. Sua responsabilidade é tal que para cá só vêm 

aqueles que realmente têm capacidade de mobilizar seus partidos para serem 

indicados e estarem aqui.  

 Além desses fatos, que considero as maiores realizações desta Comissão 

sob meu comando, trago resumo de análise estatística das matérias aqui recebidas 

e deliberadas e também das reuniões aqui realizadas.  

Recebemos 11 mensagens do Congresso Nacional. Foram deliberadas as 11 

e mais 9 do exercício anterior. Recebemos 33 ofícios do Congresso Nacional e 

deliberamos 27. Foram recebidos 14 avisos e deliberados 14, mais 9 do exercício 

anterior. Projetos de lei foram recebidos 41 e deliberados 31. Medidas provisórias, 

recebemos 9 e deliberamos 8 — uma ainda está no prazo de 60 dias para ser 

deliberada sob uma nova composição da Comissão de Orçamento. Emendas ao 

Orçamento, recebemos 13.354. Todas foram avaliadas pelos nossos assessores e 

técnicos e por nossos Relatores Setoriais. Emendas apresentadas a medidas 

provisórias: 76. 

 Fizemos 17 reuniões deliberativas, ordinárias e extraordinárias, com uma 

média de aprovação de seis matérias por reunião executada nesta Comissão. 

Finalmente, tivemos 7 audiências públicas nesta Comissão no ano passado e 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 0173/14  25/03/2014 
 
 

 4

fizemos 3 seminários pelo Brasil para explicar o que é a LDO nas Assembleias 

Legislativas de outros Estados. Fizemos ainda várias diligências do COI. 

 Senhoras e senhores, para mim, foi um orgulho e uma satisfação dar essa 

contribuição para o meu País e poder presidir esta Comissão de tanta relevância no 

ano de 2013. Tenho certeza de que deixo esta Comissão nas mãos competentes de 

um Presidente que invejo por sua relação com o Presidente Lula — tenho esse 

sentimento horroroso da inveja de V.Exa. e de meu pai; ele é um homem ímpar, e 

gostaria muito de partilhar da intimidade que V.Exas. tem.  

 Antes de promover a eleição, lerei os expedientes do dia.  

 Ofício nº 250, do Gabinete da Liderança do PT, de 19 de março de 2014, do 

Deputado Vicentinho, Líder do PT, indicando o Deputado Devanir Ribeiro, do PT de 

São Paulo, para o cargo de Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização, do Congresso Nacional. 

 Ofício n° 18, do gabinete da Liderança do PSDB, de 19 de março de 2014, do 

Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB, indicando o Senador Flexa Ribeiro, 

meu amigo do PSDB do Pará, para o cargo de 1° Vice Presidente da Comissão 

Mista de Planos, Orçamento Públicos e Fiscalização, do Congresso Nacional. 

 Ofício nº 316, do PSDB, de 18 de março de 2014, do Deputado Antonio 

lmbassahy, Líder do PSDB, indicando o Deputado Luiz Fernando Machado, do 

PSDB de São Paulo, para o cargo de 2º Vice-Presidente da Comissão Mista de 

Planos, Orçamento Públicos e Fiscalização, do Congresso Nacional. 

 Ofício n° 14, do Gabinete da Liderança do PTB, de 20 de março, do Senador 

Gim Argello, Líder do Partido Trabalhista Brasileiro e Líder do Bloco Parlamentar 

União e Força — PTB/PR/PSC/PRB, indicando o Senador Antonio Carlos Rodrigues 

para o cargo de 3° Vice-Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos Fiscalização, do Congresso Nacional. 

 Pergunto aos membros desta Comissão se há algum óbice em relação à 

indicação pelos partidos aos cargos de Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-

Presidente e 3º Vice-Presidente. (Pausa.) 

 Não havendo nenhum óbice, pergunto a este Plenário se podemos fazer a 

eleição por aclamação. (Pausa.) 
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 Aqueles Deputados e Senadores que discordam da indicação do Deputado 

Devanir Ribeiro para Presidente, por favor, se manifetem. (Pausa.) 

 Não havendo discordância, está eleito Devanir Ribeiro, a quem tenho a honra 

de passar a Presidência e a condução desta Mesa. (Pausa.) 

 Sob os auspícios da nossa Secretária, eu preciso também cumprir o rito e 

declarar eleito e empossado, pelo mesmo manifesto da unanimidade, o Senador 

Flexa Ribeiro como 1º Vice-Presidente da Comissão de 2014; declarar eleito e 

empossado o Deputado Luiz Fernando Machado, do PSDB de São Paulo, como 2º 

Vice-Presidente da Comissão de 2014 e, finalmente, declarar eleito e empossado o 

Senador Antonio Carlos Rodrigues, do PR de São Paulo como 3º Vice-Presidente da 

Comissão de 2014. 

 Passo, portanto, agora, a direção dos trabalhos ao Presidente eleito. 

(Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Primeiro, quero agradecer 

ao nosso Presidente que sai, Lobão Filho, e dizer que não tenho a mesma 

capacidade que S.Exa. teve ao dirigir esta Comissão, mas vou fazer um esforço.  

 Nós estávamos ali dentro discutindo, e só havia eu de Deputado, cinco 

Senadores e uma Senadora. Então, acho que preciso ser Senador para chegar a 

essa unidade que tem o Senado. Com 513 Deputados, estamos com um problema 

sério para mantermos a nossa sessão aberta.  

 Agradeço pela presença à nossa ex-Ministra e Senadora da República Gleisi 

Hoffmann. Quero também agradecer ao nosso Líder do Governo no Congresso, 

José Pimentel, a presença — um grande companheiro nosso, foi Deputado aqui 

conosco; e aos demais colegas que estão presentes. 

 Quero dizer aos senhores o seguinte. É lógico que esta Comissão é 

importantíssima. Desde que comecei na política, sempre gostei de trabalhar com o 

orçamento, porque nós sabemos, conhecemos, passamos a conhecer as 

dificuldades e também temos o prazer de, quando realizamos algumas metas, seja 

quando era da Oposição, seja agora, da Situação.  

Temos que primar por esse fato pelo seguinte: o maior projeto que se aprova 

no Parlamento é o orçamento e, depois, a incumbência do Parlamentar é também 
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fiscalizar a execução do Orçamento. Infelizmente, às vezes nos esquecemos desses 

pequenos detalhes, que parecem pequenos, mas são grandes.  

 Sinto-me honrado de ter sido eleito por unanimidade; por ter também ao meu 

lado Antonio Carlos Rodrigues, que vai ser meu 3º Vice — nós fomos Vereadores 

juntos em São Paulo, é um companheiro meu de longa data. Há aqui também outros 

companheiros que foram eleitos, o Senador Flexa Ribeiro, que conheço do Pará, e o 

Deputado Luiz Fernando Machado, do meu Estado, São Paulo, o que também pode 

nos dar uma satisfação. 

 Quero ter, Senador Lobão, a capacidade que V.Exa. teve de unificar. Este 

ano é um ano atípico, curto; teremos aí as nossas eleições, mas antes das eleições 

teremos a Copa, um recesso, temos que trabalhar para aprovarmos urgentemente a 

nossa LDO e o nosso PPA. Podemos deixar para após as eleições o orçamento, 

mas a LDO nós temos que aprovar, porque, senão a aprovarmos...  

E aí peço encarecidamente a todos nós que estejamos aqui, mesmo aqueles 

que têm outras tarefas nos seus Estados — e estou vendo aqui o Senador Jucá, que 

tem uma experiência grande nesta Comissão, foi nosso grande Relator, e o 

Waldemir Moka, que foi o nosso Presidente aqui, que estão conversando — que 

façamos essa tarefa, porque a Copa termina no dia 15 de julho e o nosso recesso 

começa dia 17 de julho. Portanto, temos que trabalhar contra o tempo. Precisamos 

ver se podemos aprovar isso antes para que todos tenhamos depois um tempo 

favorável a fim de que possamos sair no nosso recesso e depois também trabalhar o 

nosso retorno para esta Casa, que nos orgulha muito. 

 Agradeço a todos. Depois quero abrir a palavra a todos.  

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tem a palavra o Deputado 

Milton Monti, do PR de São Paulo. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Presidente, antes de mais nada, quero 

cumprimentar o Senador Lobão Filho pelo trabalho realizado no ano passado. Nós 

conhecemos a Comissão de Orçamento há muito tempo e vimos que, embora todas 

as divergências políticas acabem desaguando nesta Comissão, com o esforço de 

S.Exa., conduzindo os trabalhos, e de todos os Líderes desta Casa, de todos os 
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partidos políticos, conseguimos apresentar o Orçamento à Nação em tempo hábil e 

aprová-lo ainda no ano passado. 

 Esta Casa já passou por outras experiências de ter o Orçamento postergado 

para o ano seguinte, o que não é uma boa prática para o Executivo e também não é 

uma boa prática para o Poder Legislativo.  

 Portanto, quero, por esse aspecto, além de tantos outros, Senador Lobão 

Filho, cumprimentar V.Exa. e toda a sua equipe pelo trabalho.  

 Quero também — e não poderia ser diferente — saudar o Deputado Devanir 

Ribeiro, que é meu amigo, colega de bancada de São Paulo. Devanir é coordenador 

da bancada paulista, coordenou os trabalhos da bancada por vários anos e, sem 

dúvida, vai também conduzir com muito entusiasmo, dedicação e proficiência os 

trabalhos aqui na Comissão de Orçamento.  

 Fico muito feliz de ter um Deputado com o estilo, a maneira de ser e a 

dedicação do Deputado Devanir Ribeiro. S.Exa. é uma pessoa que tem habilidade, 

uma pessoa cordata, acessível e, como V.Exa. também, Senador Lobão Filho, tenho 

certeza que o Deputado Devanir irá conduzir os trabalhos desta Comissão, num ano 

tão importante como este, um ano de eleições, em que vamos ter uma série de 

atribulações.  

O Deputado Devanir já apontou aqui corretamente que nós vamos ter, não no 

dia 15, Deputado, a Copa começa no dia 12, no Dia dos Namorados. Dia 12 já 

começa a Copa e nós teremos que estar prevenidos, atentos para que tenhamos já 

a LDO votada, pelo menos nas proximidades dessa data. Vamos ter eleições, e é 

um período também em que todos nós, com toda a justiça, teremos que cuidar dos 

trabalhos das eleições e temos também que votar o orçamento.  

 Estou certo de que, com o esforço de V.Exa., que tenho certeza acontecerá 

com o esforço das Lideranças políticas de todos os partidos com assento nesta 

Casa, nós também haveremos de dar conta desse nosso compromisso e votar, 

como foi dito aqui, a peça mais importante a ser votada pelo Congresso.  

 O Congresso tem sido muito ativo, porque já avança em outras proposições 

orçamentárias. Nós discutimos aqui na LDO o orçamento impositivo para as 

emendas parlamentares. Isso é fruto de um trabalho de muitos anos, há uma 

emenda constitucional sendo discutida na Casa. O que nós queremos, na verdade é 
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prestigiar, valorizar o papel do Poder Legislativo, e não há melhor forma de valorizá-

lo que através do Orçamento Geral da União.  

 Parabéns, boa sorte, êxito total nessa nova função.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Obrigado. 

 Com a palavra o nobre Deputado Silvio Costa, digno representante do Estado 

de Pernambuco.  

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Presidente, estou no meu segundo 

mandato de Deputado Federal e nunca imaginei participar desta Comissão, mas, no 

ano passado, fui o único voto contra o orçamento impositivo. Este ano trabalhei no 

meu partido no sentido de vir participar desta Comissão.  

 Nós aprovamos o orçamento impositivo no ano passado, que, a meu ver, é 

literalmente inconstitucional. Se alguém recorresse ao Supremo, ele iria cair. 

Segundo, conseguimos inclusive atropelar a gramática, porque é um orçamento 

impositivo que se permite ser contingenciado.  Isso me fez pensar que esta 

Comissão precisa mudar alguns temas.  

Por exemplo, sempre debati a questão da Previdência. Eu fui Presidente da 

Comissão do Trabalho. Nós não podemos continuar gastando 60 bilhões por ano. O 

Brasil tem 2 milhões, 111 mil servidores federais, dos quais 958 mil estão 

aposentados. No mundo todo, Sr. Presidente, para um sistema previdenciário ser 

ativo, tem que ter quatro pessoas trabalhando para uma aposentada. Aqui no 

serviço federal é quase um para um. Graças a Deus eu já posso até sair da política 

amanhã — espero que o povo de Pernambuco não me tire —, mas fui Relator do 

FUNPRESP, fundo que a Presidenta Dilma trouxe para cá e que só vai equilibrar a 

previdência do servidor federal daqui a 25 anos, porque nós não tivemos a coragem 

de colocar os militares à roda. 

 Acho que esta Comissão, no lugar de discutir apenas a valorização, 

sinceramente, do Legislativo, que acho que foi um tiro — e não vai nenhuma crítica, 

Senador Lobão, a V.Exa., que conduziu com talento — no pé...  

Acho que em todo canto do mundo oposição tem que ser tratada como 

oposição. Fui Deputado Estadual e fiz oposição por 4 anos no meu Estado; nunca 

pisei no Palácio. Oposição tem que ter ônus e, evidentemente, a Situação tem que 

ter outro tipo de tratamento.  
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 Esse orçamento impositivo, na verdade, foi um equívoco desta Casa. Essa 

talvez tenha sido a motivação de eu vir para cá para que ampliemos outros debates.  

 Quero só fazer uma pergunta a V.Exa., já que quero aprender aqui e não tive 

tempo ler o Regimento. Gostaria que V.Exa., por favor, falasse um pouco sobre a 

questão das relatorias. 

 Era o que tinha a dizer.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Aguarde 1 minutinho.  

 Antes de passar a palavra à próxima oradora, Senadora Gleisi Hoffmann, a 

Secretária está me cobrando aqui que tenho que anunciar as diretrizes gerais. 

 Diretrizes gerais. 

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

2006, do Congresso Nacional, o dia 31 de março, é o prazo final para a indicação as 

seguintes relatorias: Relator-Geral, Relator da Receita, Relator do projeto de lei de 

diretrizes orçamentárias, Relatores Setoriais do projeto de lei orçamentária para 

2015 e o Relator das contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, além das 

suas próprias, as dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo, 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, do Congresso Nacional. 

 2) O dia 31 de março também é o prazo final para indicação dos membros e 

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

1, de 2006, do Congresso Nacional: 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 31 de março é uma segunda-feira, informo que as 

indicações poderão ser feitas até o dia 1º de abril, terça-feira próxima.  

 Como costumam dizer que 1º de abril é o dia da mentira, vai ter que ser o dia 

da verdade. Então, até o dia 1º de abril.  

 3) Solicito a indicação por parte dos Líderes partidários dos Parlamentares 

que integrarão o Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com 

assento na Comissão. 
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 4) 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. 

 Essa é a informação, Deputado Silvio, que o Líder de V.Exa. deve, junto com 

os outros...  

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Só uma curiosidade: o PMDB indica o 

Relator no Senado, não é isso? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Sim. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - O PMDB não indicou ainda? É só uma 

curiosidade. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Ainda não. Que eu saiba, 

ainda não se chegou... Mas V.Exa. pode ter certeza de que eles vão indicar, 

Deputado Silvio. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Eu já imagino quem vai ser esse 

Relator. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra a nossa 

Senadora, que nos orgulha muito, Gleisi Hoffmann. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN  - Obrigada, Sr. Presidente. 

 Na realidade, eu queria dizer da alegria e da satisfação de estar novamente 

no Congresso Nacional e retornar a esta Comissão Mista de Orçamento. Tive o 

prazer e a honra de ser indicada pelo partido no início desta Legislatura para fazer 

parte da Comissão, mas também tive muito orgulho de trabalhar aqui como 

assessora da nossa bancada do PT e como assessora do agora Ministro Paulo 

Bernardo, e nós tínhamos uma atuação na Comissão Mista de Orçamento. Então, é 

uma matéria pela qual eu tenho um especial carinho e dedicação. 

 Embora não tenha estado aqui durante o exercício anterior, eu queria 

parabenizar muito o Senador Lobão Filho pela condução dos trabalhos na Comissão 

Mista de Orçamento, pela aprovação do Orçamento dentro do ano fiscal, o que é 

muito importante para que os programas não sofram solução de continuidade. 

Então, quero parabenizar S.Exa. pelo entusiasmo, pela forma sempre alegre e 

vibrante com que conduz os trabalhos.  
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Desejo ao Deputado Devanir Ribeiro, nosso Presidente, muito sucesso à 

frente dos trabalhos. Quero dizer que V.Exa. pode contar conosco, na disciplina e na 

presença. Nós sabemos das dificuldades muitas vezes de se obter quórum na 

Comissão, mas é importante que todos participem. Então, eu queria reafirmar aqui 

essa disposição, Deputado, registrando que pode contar conosco nos trabalhos da 

Comissão Mista de Orçamento.  

Felicito V.Exa. pela eleição, desejando-lhe um bom trabalho. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Obrigado. 

 Com a palavra o Líder do Governo no Congresso Nacional, Senador José 

Pimentel. 

 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente da Comissão Mista de 

Orçamento, primeiro eu quero parabenizá-lo pela eleição unânime e desejar-lhe boa 

sorte nessa caminhada. Deixo o meu abraço ao Senado Lobão Filho e lhe digo que 

a sua gestão ajudou muito na condução dos trabalhos, pois, além de termos votado 

a LDO e o Orçamento 2014 em 2013, votamos também todos os créditos 

suplementares que vieram para cá, e todos eles foram votados também na sessão 

do Congresso Nacional, dado o zelo com que os Relatores que V.Exa. indicou 

conduziram o processo, e, principalmente, a qualidade dos pareceres. Isso permitiu 

essa votação tão tranquila na sessão do Congresso Nacional. Como Líder do 

Governo no Congresso Nacional que acompanha a CMO, mas atua diretamente na 

sessão do Congresso Nacional, para mim foi uma facilidade muito grande na 

condução desses trabalhos em face do que V.Exa. conduziu aqui na Comissão 

Mista, permitindo que nós pudéssemos votar, ainda em 2013, o orçamento para 

2014, permitindo iniciar este ano com todo o processo, dando continuidade à 

execução orçamentária. 

 Quero registrar, com o meu companheiro e amigo Devanir Ribeiro, que nós 

temos clareza de que essa composição da Mesa Diretora vai lhe dar uma 

tranquilidade na condução dos trabalhos. Logo em seguida, cada Liderança indicará 

os seus representantes, Relatores setoriais, nas outras Comissões, Subcomissões 

que aqui funcionam. Por isso nós vamos pedir a Deus que as bênçãos que 

conduziram Lobão Filho aqui na Presidência sejam as mesmas que conduzam 

V.Exa. 
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 Parabéns pela eleição! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Obrigado, Senador José 

Pimentel. 

 Com a palavra o nobre Deputado Betinho Rosado, nosso homem do Rio 

Grande do Norte. 

 O SR. DEPUTADO BETINHO ROSADO - Sr. Presidente, de início, eu quero 

parabenizar o Senador Lobão Filho pelo grande trabalho que fez durante o ano 

passado, aprovando, inclusive, o orçamento dentro do ano fiscal, que é uma coisa 

auspiciosa para a Comissão. Mas tenho certeza de que o desempenho de V.Exa. na 

Presidência, conduzindo esse trabalho nesta Comissão, terá o mesmo quilate, e nós 

deveremos ter, apesar das dificuldades do ano eleitoral, um desempenho 

equivalente, igual àquilo que a sociedade brasileira espera de todos nós. 

 Portanto, parabenizando V.Exa. e coloco-me à disposição dizendo que o 

nosso partido, o Partido Progressista, apoiará as ações que V.Exa. iniciar no sentido 

de que esse orçamento seja aprovado com bastante segurança para que a nossa 

Presidenta Dilma Rousseff possa executar, neste último ano do seu primeiro 

mandato, o seu programa de Governo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Obrigado, Deputado 

Betinho Rosado. 

 Com a palavra o nobre Deputado Daniel Almeida. 

 O SR. DEPUTADO DANIEL ALMEIDA - Sr. Presidente, também quero 

cumprimentar o Senador Lobão Filho. Eu não fiz parte da Comissão no ano 

passado, mas, como Coordenador da bancada da Bahia, acompanhei os trabalhos 

da Comissão e pude perceber o empenho, a dedicação e a capacidade de liderar os 

debates, a polêmica, que é natural que esta Comissão vivencia. Portanto, quero 

cumprimentá-lo e a todos que compuseram a Mesa. 

 Da mesma forma, Deputado Devanir, quero cumprimentar V.Exa. Eu 

acompanho o mandato de V.Exa. Se não me engano, chegamos aqui juntos em 

2003 — eu vou tentar um quarto mandato e acho que dá para parar por aí, porque 

não dá para ficar sempre —, e conheço a atividade de V.Exa. Começamos a 

conviver no ambiente sindical bem antes desta atividade parlamentar, e sei da 
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capacidade, da competência e do seu interesse em que esta Comissão funcione de 

olho nos interesses do Brasil. 

 Elaborar um orçamento que corresponda às demandas, às necessidades do 

nosso País, com debate, com divergência, com polêmica... E nós temos a garantia 

de que haverá polêmica com a presença do meu amigo Silvio Costa, que eu 

conheço da Comissão de Trabalho. A polêmica está garantida. Ele não está mais 

aqui, mas que tudo isso resulte, sem dúvida nenhuma, nas melhores deliberações 

no interesse do Brasil. 

 Eu sei que V.Exa. liderará esse processo com a capacidade e a competência 

que o caracterizam. 

 Parabéns! Conte conosco. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Obrigado Deputado. 

 Com a palavra o nosso Senador Romero Jucá. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, primeiro quero registrar a satisfação de vê-lo assumir a Presidência 

da Comissão de Orçamento e registrar que estaremos aqui ajudando para que esta 

Comissão possa, cada vez mais, cumprir seu papel. 

 Quero louvar aqui e registrar a importância do trabalho feito pelo Senador 

Lobão Filho nesse período em que presidiu a Comissão de Orçamento, com muita 

garra, com muita energia, com muita determinação. Enfrentou alguns desafios, mas 

conduziu também a Comissão em momentos importantes. Inclusive discordando do 

Deputado Silvio, meu amigo, quero registrar que considero um passo importante as 

emendas individuais serem obrigatórias, e espero ver o dia nesta Casa em que as 

emendas de Comissão e emendas de bancada também serão obrigatórias. Eu acho 

que esse é um trabalho que temos de buscar no sentido de valorizar a manifestação 

e o trabalho das representações estaduais.  

Os Estados mais pobres dependem de emendas de bancada e de Comissão 

para suas obras estruturantes. Portanto, eu acho que temos a obrigação de 

perseguir um modelo que possa fazer com que, claro, dentro de critérios de 

investimento, dentro de critérios de avaliação de receitas, dentro de critérios que 

possibilitem inclusive o contingenciamento sobre determinadas circunstâncias de 
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conjuntura do País, mas mesmo assim nós temos de buscar avançar. E esta 

Comissão, ao longo desses anos todos, tem avançado na confecção do Orçamento.  

Estou aqui já há muitos anos, tenho participado permanentemente desta 

Comissão, e tenho visto tanto a equipe técnica da Câmara como a equipe técnica do 

Senado e os próprios Parlamentares se especializarem e realmente entregarem ao 

País, ao Governo Federal e aos Poderes da República um Orçamento criterioso, 

organizado, responsável e tecnicamente bem elaborado. 

 Então, quero registrar aqui a importância da aprovação do trabalho do 

Senador Lobão Filho e desejar ao Deputado Devanir a mesma ação, com a 

competência e a experiência que tem nesta Comissão, sem dúvida nenhuma, e a 

colaboração de todos. Independentemente de ser base partidária, de ser partido A 

ou partido B, todos são Parlamentares, todos representam bem os seus Estados e 

todos merecem, efetivamente, conduzir recursos, conduzir projetos, serviços, 

benfeitorias para os seus Estados, porque são aprovados, são eleitos para que 

possam fazer, também na Comissão de Orçamento, essa representação. 

 Então, meus parabéns ao Senador Lobão Filho e ao Deputado Devanir. Nós 

estaremos aqui colaborando, dentro do possível, com a nossa experiência, no 

sentido de que V.Exa. possa cumprir o feito do Senador Lobão e, num ano tão curto 

como é um ano de eleições, possamos, dentro do próprio exercício, aprovar o 

Orçamento para 2015. 

 Parabéns. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Obrigado. 

Primeiro, quero dizer que não tenho a juventude que tem o Senador Lobão, 

mas eu gostaria de ter 50% de sua capacidade, pois o conheço de longa data, já 

passei por aqui algum momento, não é? E acho que conheço V.Exa., que foi nosso 

Relator, foi nosso Presidente, voltou a ser Relator, e a sua experiência é 

importantíssima, não só para mim, como Presidente, mas para o País e para a 

nossa Casa. 

 Com a palavra o nosso Relator, Jorge Viana.  

Antes, porém gostaria de pedir a V.Exa. o seguinte: com tanta água que está 

sobrando no seu Estado, o Acre, mande um pouquinho para São Paulo, porque lá as 
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torneiras não têm água. Vamos fazer um canal. Eu peço a V.Exa. A tecnologia 

avança e nós poderíamos mandar um pouquinho de água para nós. 

 Obrigado. 

 (Não identificado) - Inclua o Piauí também, Presidente. 

 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL  - Antes, passando pelo Ceará. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não, o Ceará tem muita 

água. 

O SR. SENADOR JORGE VIANA  - Mas estamos de fato vivendo uma 

situação gravíssima em Rondônia e no Acre, por excesso de água. E, 

lamentavelmente, São Paulo e outras regiões do País vivem uma situação 

gravíssima por falta de água. São, provavelmente, os sinais do que a gente chama 

de mudança climática, o que realmente deve nos levar a refletir e a adotar políticas 

públicas que possam, quando nada, minimizar os desastres naturais e evitá-los. 

 Mas eu queria, antes de qualquer coisa, cumprimentar os colegas, 

Deputadas, Deputados, Senadores, Senadoras. É a primeira vez que participo da 

Comissão de Orçamento, e refleti muito antes de vir para cá porque entendo que 

esta é uma das mais importantes Comissões que temos nas Casas. Aliás, ela é a 

razão de ser do Congresso Nacional. 

Este é o espaço mais importante do Congresso Nacional do ponto de vista do 

trabalho. Se não, para que o Congresso? Já temos as duas Casas. Então, esta 

Comissão materializa a necessidade de o Congresso Nacional existir. 

 Se não tenho a vivência, a experiência, como vários colegas têm, do 

Parlamento, de lidar com a confecção e o aperfeiçoamento do Orçamento, eu vou 

procurar trazer para cá a vivência, a experiência de ter sido Prefeito de uma capital 

do País e Governador, por 8 anos, o qual tem a obrigação de aprovar Orçamento. 

 Mas, Sr. Presidente, eu queria, antes de mais nada, cumprimentar o meu 

colega, o Senador Lobão Filho, pelo trabalho que fez. Este foi um ano delicado, mas 

conseguimos aprovar o Orçamento dentro do ano fiscal.  

 Eu acho que a nossa tarefa certamente deverá ser esta: repetir o êxito do 

trabalho liderado pelo Senador Lobão Filho. E é nesse propósito que eu queria 

cumprimentar o colega, Deputado Devanir Ribeiro, e desejá-lo a mesma sorte do 

Senador Lobão: de podermos, daqui a 1 ano, prestar contas e dizer: “Aprovamos o 
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Orçamento dentro do ano fiscal, aperfeiçoamos o Orçamento e melhoramos o nosso 

País.” Penso que esse é o propósito de todos os colegas.  

 Não custa a gente lembrar, e sempre refletir sobre isso, que boa parte da 

perda de prestígio do Congresso Nacional foi sempre vinculada ao Orçamento no 

passado, aos problemas que tivemos. Acho que isso tem que ser página virada. Nós 

temos de trabalhar com o propósito dos colegas que têm trabalhado nos últimos 

anos. Eu venho com esse espírito. Não tenho dúvidas de que ainda temos muito a 

fazer do ponto de vista do Orçamento. O nosso País ainda não encontrou a maneira 

adequada de lidar com o Orçamento. Ele segue sendo ainda, de certa forma, uma 

peça que tem um pouco de ficção. Já não é mais uma peça de ficção, mas ainda 

existe. Vamos ver se nós conseguimos este ano aproximar cada vez mais o 

Orçamento da agenda do País, das necessidades dos brasileiros e do cumprimento 

da própria Constituição, que estabelece que nós temos de ter no Orçamento um 

espaço para diminuir as desigualdades no País, principalmente as regionais. 

 Mais uma vez, quero agradecer aos colegas da bancada no Senado pela 

minha indicação e dizer que vou procurar me dedicar, auxiliar e me somar ao 

esforço dos demais colegas, sejam da Câmara, sejam do Senado, para colaborar 

com o trabalho, que certamente o Deputado Devanir Ribeiro vai conduzir, a fim de 

atingirmos os melhores dos objetivos. Ainda falta o Relator. A partir daí, eu espero 

que tenhamos reuniões para que possamos discutir um plano de trabalho e, com 

ele, cumprir bem essa missão. 

 Só queria concluir, Sr. Presidente, dizendo a todos os colegas que eu estou 

vindo neste ano e este é um ano absolutamente atípico. Nós já temos no Senado um 

calendário diferenciado de trabalho feito e vamos ter que também nesta Comissão, 

que é muito importante, ajustar bem o calendário de trabalho, porque nós temos 

uma Copa do Mundo, um recesso no meio do caminho, as eleições. Isso pode 

encurtar demais o ano para uma Comissão que precisa de tempo para buscar o 

entendimento, para buscar o melhor consenso. 

 Então, já fazendo esse alerta, de que vamos necessitar de dedicação para 

ajustar bem o calendário de trabalho, eu deixo aqui este desafio: de que vamos ter 

de encontrar uma maneira de cumprir o nosso papel, o nosso trabalho mesmo que o 

tempo seja curto. 
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 Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Obrigado, Senador. 

Com a palavra a Senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul. 

 A SRA. SENADORA ANA AMÉLIA - Obrigada, Presidente Devanir Ribeiro. 

 Eu queria dizer que, como o meu colega, Senador Jorge Viana, estou fazendo 

a estreia aqui e queria agradecer ao meu caro Líder, Francisco Dornelles, e ao 

Eunício Oliveira, que é do nosso bloco, pela indicação. Estou tendo aqui uma bela 

oportunidade de aprender. Aprender com gente que sabe muito não só na 

articulação política, mas, sobretudo, fazer contas. 

 Estavam aqui do meu lado, há pouco, o José Pimentel, o Romero Jucá, o 

nosso Presidente, que está deixando o comando, o Lobão Filho, pessoas 

acostumadas com isso, muitos ex-Governadores. Eu vim aqui, então, para aprender, 

mas quero ajudar no que estiver ao meu alcance.  

 Está aqui a Senadora Gleisi Hoffmann, que foi assessora da Comissão de 

Orçamentos, é especialista nessa área. Então, nós temos grandes mestres. 

 Eu queria cumprimentar V.Exa., desejar-lhe muita sorte. Conte com o meu 

apoio.  

 Como Senadora do Rio Grande do Sul, estou muito bem acompanhada pela 

representação gaúcha, porque eu e os quatro Deputados: o Deputado Alceu 

Moreira, do PMDB; o Deputado Marco Maia, do seu partido, que presidiu a Câmara 

dos Deputados; o Deputado Ronaldo Zulke, também do PT, e o meu correligionário, 

Deputado Vilson Covatti, estaremos não só trabalhando pelo interesse do nosso 

Estado do Rio Grande do Sul, mas estaremos aqui para compatibilizar.  

 Como disse o Senador Jorge Viana, é um ano muito complicado no 

calendário, mas é mais complicado pelas circunstâncias econômico-financeiras do 

País e dos Estados. Nós estamos aí para votar o novo indexador da dívida dos 

Estados e Municípios, e tudo isso tem a ver com a questão orçamentária. 

 Então, o nosso trabalho vai ter este ano, talvez, um desafio maior do que nos 

anos anteriores para ajustar uma situação de dificuldade adicional nas contas 

públicas, seja dos Municípios, seja dos Estados, seja da União, porque essa é a 

nossa responsabilidade. 
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 Então, desejo sucesso ao nosso trabalho, Presidente Devanir Ribeiro, e 

agradecer ao Edinho pelo trabalho desempenhado. 

 Muito obrigada. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra o último 

orador, Deputado Eurico Júnior. 

 O SR. DEPUTADO EURICO JÚNIOR - Sr. Presidente Devanir Ribeiro, do PT 

do nosso querido Estado de São Paulo, queria parabenizá-lo por ocupar tão 

importante cargo nesta importante Comissão; queria saudar também o Senador 

Lobão Filho, que deixa esta Presidência e que muito contribuiu, o ano passado, para 

que o Orçamento pudesse ser votado dentro do ano, e também o Orçamento 

impositivo, que já está prestes a acontecer. 

 Torço, Sr. Presidente, para que este ano a gente possa também, como já 

falou aqui o Senador, ter o orçamento impositivo para as emendas de bancada. Os 

Estados se unem, a bancada toda se une, consegue cortar emendas importantes 

para o desenvolvimento dos Estados e essas emendas acabam não sendo 

liquidadas e pagas.  

 Então, é importante que a gente também avance nesse setor e também nas 

emendas de Comissão. Cada Comissão apresenta sua emenda, sabemos que tem 

limite, e muitos membros acabam não vendo contemplados os pleitos que, durante o 

ano inteiro, discutiram na busca de melhorias. 

 Eu sou do Rio de Janeiro, Deputado do Partido Verde. É a primeira vez que 

participo desta Comissão, indicado pelo Líder do partido, num acordo com toda a 

bancada. Queria me colocar à inteira disposição de todos os companheiros, de toda 

a Mesa que preside esta Comissão e agradecer a indicação do meu Líder para que 

eu pudesse estar aqui como membro desta importante Comissão. 

 Muito obrigado. 

 Parabéns a todos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Encerradas as inscrições, 

eu, mais uma vez, quero agradecer a presença de todas e de todos; agradecer a 

gentileza de ficarem aqui ouvindo o nosso Presidente de fato — hoje eu estou 

assumindo, mas enquanto eu não sair por aquela porta, ainda sou o Presidente —, e 

dizer o seguinte: a responsabilidade não é do Presidente, não é dos Relatores; a 
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responsabilidade é de todo nós que estamos aqui. Por isso, eu falei anteriormente 

que o nosso Orçamento, o Orçamento dentro de um Parlamento, seja ele municipal, 

estadual ou federal, é a peça mais importante sobre a qual nós devemos nos 

debruçar. 

 Quando o Senador Jorge Viana, que foi Governador, foi Prefeito, diz que, às 

vezes, o Orçamento é uma peça de ficção, eu costumava dizer que, às vezes, é uma 

carta de intenção e muitas vezes mal-intencionada. Por quê? Porque, de fato, não 

conseguimos ainda encontrar uma fórmula, um método de acompanhá-lo, porque o 

Orçamento, na minha modesta opinião, é a despesa. Eu quero saber onde está a 

receita. É a receita que determina o que nós podemos ou não fazer. 

 Então, parece que é fácil, mas quem detém as informações é o Governo, que 

arrecada. Nós temos que trabalhar juntos com o Governo para que possamos ter, de 

fato, um Orçamento o mais próximo da realidade, que possa ser exequível. Se não 

for assim, de fato, pode ser uma ilusão para quem governa e uma ilusão para quem 

aprova o Orçamento e acompanha a execução. 

 Para encerrar, nós vamos ter votação hoje — acredito que vamos até mais 

tarde, temos uns compromissos já assumidos anteriormente, à semana passada, 

com o Presidente da Casa —, eu quero dizer o seguinte: eu solicito mais uma vez, 

encarecidamente, aos Líderes partidários que façam, o mais rápido possível, suas 

reuniões do Colegiado de Líderes, para que nós possamos apresentar aos nossos 

Senadores e começarmos a trabalhar. 

 Amanhã não vamos fazer sessão, porque não temos Relatores ainda, mas no 

dia 1º de abril, na próxima semana, nós vamos ter aqui a primeira reunião, que será 

na quarta-feira, às 14 horas, prorrogável até 14h30min. 

 Eu tenho que antecipar, porque, às vezes, nós marcamos reuniões às 14 

horas e elas começam às 14h30min. Se marcarmos às 14h30min, elas começarão 

às 15 horas. Então, vamos marcar às 14 horas, porque temos, às 14h30min, um 

compromisso muito importante para todos nós. 

 Agradeço, mais uma vez, ao Senador Lobão Filho a gentileza. S.Exa. me 

passou algumas experiências que teve durante este ano, como trabalhou, como 

ajudou a desenvolver junto com o Colégio de Líderes, junto com as bancadas. É o 
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mesmo papel que eu vou tentar fazer, para que nós possamos, de fato, cumprir a 

nossa missão a tempo e a contento. 

 Muito obrigado. Boa tarde. 

 Declaro encerrada a reunião. 

 




