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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Havendo número 

regimental para abertura dos trabalhos, declaro iniciada a presente reunião que foi 

convocada para instalação dos trabalhos e eleição do Presidente e dos Vice-

Presidentes desta Comissão. 

 Com base no art. 10 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, 

declaro instalados os trabalhos da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 

e Fiscalização. 

 De acordo com o § 2º do art. 10 do Regimento Comum, na condição de mais 

idoso, presido a presente sessão. 

 Como não há quórum ainda para deliberar, eu vou franquear a palavra a 

quem quiser fazer uso dela neste período. Há necessidade ainda da presença de 

dois Senadores e de um Deputado. 

 Com a palavra o Deputado Gilberto Nascimento. 

 O SR. DEPUTADO GILBERTO NASCIMENTO - Sr. Presidente, primeiro eu 

quero dizer da minha alegria de estar aqui participando da Comissão Mista de 

Orçamento na presença de V.Exa., que, logicamente, por ser o mais jovem nesta 

Casa hoje a preside, e a preside com muita competência. 

 A minha pergunta é a seguinte: eu sei que não há quórum suficiente para 

deliberação de matérias, porém, para o início da votação, tendo em vista que já se 

atingiu o quórum de 16 Deputados na Casa — só faltam mais dois Senadores —, 

não poderíamos, por economia processual, pelo menos começar a votar nos 

candidatos indicados na Câmara? É possível isso? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Há necessidade de quórum. 

Mas nós podemos, já que até agora só há registro de uma chapa, fazer por 

aclamação. Então, não há necessidade de votar. 

 Vamos aguardar os dois Senadores. Comecem a telefonar. (Pausa.)  

 Estamos ainda aguardando os dois Senadores para atingir o quórum.  

 Vou franquear a palavra aos Parlamentares. Alguém deseja fazer uso da 

palavra? (Pausa.)  

Estamos no aguardo de um Senador para começarmos a deliberar. (Pausa.) 

Há a informação da vinda de três Senadores, que já estão a caminho. 
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Vamos respeitar a idade, não é, Deputado Gilberto Nascimento? (Risos.) 

O Senador Ivo Cassol já chegou. Ele já marcou presença? Então, já vai ter 

quórum. (Pausa.) 

 Com muita satisfação, registro a presença em nosso plenário da Governadora 

do Paraná, nossa ex-colega Cida Borghetti. (Palmas.) 

 (Pausa prolongada.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Estamos no aguardo de um 

Senador.  

 (Pausa prolongada.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Estamos ainda no aguardo 

de um Senador.  

 (Pausa prolongada.) 

 O SR. DEPUTADO GILBERTO NASCIMENTO - Sr. Presidente, chegou a 

hora. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Há quórum para 

deliberação na representação das duas Casas. Procederemos então à eleição dos 

cargos da Mesa. 

 Consulto o Plenário se podemos fazer a eleição da Mesa Diretora da 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização por aclamação. 

 Em votação a proposta da eleição por aclamação na representação da 

Câmara dos Deputados.  

 Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.)  

 Aprovado na Câmara. 

 Vamos ao Senado. 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Sou a favor da aclamação, mas 

gostaria que fosse dada uma oportunidade para orientação ou para o 

pronunciamento dos Líderes, a fim de que nós registremos a posição de cada 

partido em favor da eleição por aclamação. 

 O SR. DEPUTADO PAULO AZI - Sr. Presidente, eu sugiro que V.Exa. faça a 

eleição e, em seguida, abra a palavra para quem quiser. 
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 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Exatamente. Estou contemplado 

por esse encaminhamento, Deputado Paulo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Deputado, meu Líder, por 

quem eu tenho o maior respeito, nós já anunciamos o resultado e não houve 

nenhuma contestação a não ser a de V.Exa. Eu posso é conceder a palavra a 

V.Exa. para que registre a sua posição. 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Não, não. Eu não quero nem 

contestar nem atrapalhar a eleição. Estou sugerindo que, antes de encerrar a 

sessão, V.Exa. abra a palavra para os Líderes ou os colegas. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Eu permito que V.Exa. 

registre a posição do PT, mas posteriormente.  

 O SR. SENADOR DÁRIO BERGER - Isso, Presidente Simão. Vamos para a 

aclamação. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Seguindo com a nossa 

proposta de eleição por aclamação, passa-se à votação no Senado Federal. 

 As Sras. e os Srs. Senadores que aprovam o candidato permaneçam como 

se encontram.  

 Aprovado. (Palmas.) 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente, questão de ordem.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - O Deputado Milton Monti 

tem a palavra. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Presidente, V.Exa. que é nosso decano 

desta reunião, muito expedito sempre, e conduziu a eleição — aproveito para 

cumprimentar o Deputado Mário Negromonte Jr. pela eleição —, eu só quero tirar 

uma dúvida. Há uma proporcionalidade entre a Câmara e Senado. Nós estamos 

tratando apenas da eleição do Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Tratamos só da eleição do 

Presidente. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Era essa dúvida que eu queria 

registrar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - A questão de ordem é 

pertinente. Nós já a acolhemos e vamos responder a V.Exa. dizendo o seguinte: a 
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eleição de agora é só do Presidente, que naturalmente indicará o Relator. Ficaremos 

nisso hoje, e na próxima sessão, então, ocorrerá a eleição dos Vice-Presidentes. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Muito bem, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Foi, então, aprovado por 

aclamação o único candidato registrado para a posição de Presidente, o nosso 

querido colega, amigo, Deputado Mário Negromonte Jr., a quem declaro eleito 

Presidente da Comissão. (Palmas.) 

 Consequentemente, passo a direção dos trabalhos ao Presidente eleito, 

Deputado Mário Negromonte Jr., não sem antes rogar a Deus que o ilumine e lhe 

conceda todas as bênçãos para que ele possa conduzir essa nova e nobre missão 

de presidir a Comissão mais importante da Casa, a Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

 Deputado Mário, parabéns. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Mário Negromonte Jr.) - Inicialmente quero 

agradecer o voto de cada um dos Deputados desta Casa, de que faço parte com 

muito orgulho. 

 Agradeço também aos Senadores, em especial a toda a bancada da Bahia, 

em cujos membros dou um grande abraço. 

 Meu agradecimento especial ao nosso Partido Progressista, do nosso querido 

Presidente Simão Sessim, que muito bem conduziu a reunião até aqui.  

 Agradeço ao Líder Arthur Lira pela oportunidade. Vou trabalhar muito aqui 

para honrar essa indicação do nosso partido, que também é o partido do nosso 

Presidente Ciro Nogueira, nosso Senador. Estão aqui todos os nossos Deputados 

da bancada. 

 Além do abraço que dedico ao Deputado Simão, deixo um abraço especial 

para os Deputados Fausto Pinato e Covatti Filho e para todos os Líderes que estão 

aqui representados. 

 Quero deixar muito claro para V.Exas. que vou conduzir os trabalhos da 

melhor forma possível, tentando honrar os nossos compromissos. Ninguém é 

obrigado a dar a palavra, mas, se o fizer, tem de cumprir. Então, deixo muito claro 

desde já o meu perfil. 
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 Quero dizer que carrego comigo, desde 2010, quando me tornei Deputado 

Estadual e iniciei minha vida pública, os ensinamentos de meu pai, na época 

Deputado Federal, que me disse que quanto maior o posto, maior deve ser a 

humildade, a responsabilidade e o compromisso. É com esses ensinamentos que 

hoje assumo com muita honra esta Presidência da Comissão que talvez seja a mais 

importante do Congresso Nacional. Tenho noção da dimensão desta Comissão e 

tenho certeza de que vou ajudar muito. 

 Antes de passar a palavra ao meu conterrâneo Deputado Afonso Florence, 

quero chamar de pronto a figura mais importante desta Comissão depois de V.Exas., 

o nosso querido Senador Waldemir Moka, indicado pelo PMDB do Senado, pela 

Senadora Simone Tebet, o nosso Relator-Geral do Projeto de Lei Orçamentária 

Anual para 2019. (Palmas.) 

 Para concluir, eu gostaria de pedir a Deus que nos ajude na condução dos 

trabalhos. Peço ainda a paciência e também o compromisso de todos, mesmo em 

um ano eleitoral, um ano difícil, para que estabeleçamos o quórum e possamos tocar 

os trabalhos. 

 Alguns dos que estão aqui já foram Presidentes da Comissão, como o 

Senador Moka, em 2010. Ele já foi também Relator subsetorial junto comigo em 

2016. Na época, o Deputado Arthur Lira, do meu partido, era Presidente. Alguns já 

passaram por aqui e sabem que a CMO está atrasada. Portanto, temos de correr. 

Precisamos tocar os trabalhos o mais rapidamente possível. Talvez tenhamos que 

convocar sessão terça, quarta e quinta-feira. Nós já estamos atrasados na LDO. 

Enfim, temos que trabalhar. 

 Então, vou pedir a Deus que me dê forças para ter tempo de tocar a nossa 

vida familiar, tocar a eleição e vir aqui trabalhar. 

 Faço o compromisso de lutar por V.Exas. Eu sei das demandas que batem à 

porta de V.Exas. vindas dos seus Estados, dos seus Municípios. Nós precisamos 

bater à porta do Governo Federal para que possam ser atendidas essas demandas, 

que não são de V.Exas., Deputados da Comissão, mas do povo do Estado, dos 

Municípios que representam, da banda A, da banda B, da banda C. 

 Eu agradeço muito pela oportunidade. Não vou decepcionar V.Exas. nem o 

povo brasileiro, especialmente o povo baiano. (Palmas.) 
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 Com a palavra, para uma questão de ordem, o nosso querido Deputado 

Afonso Florence. 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Presidente Mário Negromonte Jr., 

saúdo V.Exa., o Senador Waldemir Moka, Relator-Geral da Lei Orçamentária Anual 

para o ano de 2019, o Presidente Simão Sessim, sempre generoso, cordial. 

 Quero fazer uma saudação também ao Senador Dário Berger, que foi 

Presidente da Comissão no ano passado. 

 Quero registrar, Presidente Mário, que nós da bancada do PT, com apenas 

uma ausência em decorrência do horário de voo e da premência com que foi 

marcada a reunião, decidimos elegê-lo por aclamação para Presidente, com a 

designação, por extensão, do Senador Moka para Relator. Obviamente 

referendamos essa decisão de V.Exa. e saudamos a tarefa assumida pelo Senador 

Moka, considerando não só a trajetória de V.Exas., mas também, como já foi aludido 

por V.Exa., o caráter inadiável da instalação da Comissão e um clima político de 

compromisso com a República, com o País. 

 Nós já postergamos demasiadamente a instalação da CMO. Há um prazo 

muito exíguo para a aprovação da LDO, que, se não me falhe a memória, encerra-se 

em 16 de julho, até porque o recesso parlamentar depende dessa aprovação. E 

obviamente os debates inerentes à aprovação da LDO, sem desconsiderar a 

importância da matéria, deverão transcorrer com a brevidade necessária para que 

não tenhamos nenhuma intercorrência, como já houve em outros anos. 

 Portanto, eu peço desculpas ao Presidente Sessim. Eu estava em pé, sem 

microfone. Na verdade, a intenção era fazer essa declaração de voto antes mesmo 

da eleição, para a celeridade dos trabalhos. Mas acho que está em bom tempo. 

 Quero saudar meus colegas Parlamentares, em especial o Senador Otto, do 

meu Estado, e os Deputados. 

 Quero aludir especificamente ao que já conversei com o Senador Moka — e 

sei que ele compartilha da minha preocupação. Pode ser que convenha, Senador 

Dalirio, adotar algum procedimento. Vamos ver as regras legais na LDO. 

 Para encerrar minha fala, gostaria de registrar que na semana passada foi 

feita uma declaração pública pelo Ministro Eduardo Guardia de que não há recursos 

no Orçamento de 2018 para a renegociação das dívidas da agricultura familiar e 
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que, portanto, ele orientará os bancos públicos a não fazerem essa renegociação. 

Só que há uma lei aprovada que, apesar de conhecida como Lei do FUNRURAL, é 

muito mais ampla. Além de abrir a renegociação para o FUNRURAL, ela também 

inclui, basicamente, a prorrogação da Lei nº 13.340, que vigeu até dezembro do ano 

passado. 

 Destaco aqui, entre muitos colegas, o Deputado Evair Vieira de Melo, o 

Deputado Celso Maldaner, o Deputado Zé Silva, que não está presente — eu estava 

destacando os presentes —, o Deputado Valdir Colatto, o Deputado Bohn Gass. 

 Foi uma iniciativa, Senador Moka e Senador Dalirio, suprapartidária em 

função da importância da agricultura familiar para o Brasil. Não se tratava de uma 

concessão para a agricultura familiar, porque todo mundo sabe da importância 

estratégica desse setor. Não quero me alongar. 

 Quando ao que está sendo renegociado em 2018, a adesão foi feita em 2017. 

Em tese, a LOA de 2018 deve ter sido atenciosa a esse tema, porque houve adesão 

até dezembro de 2017. A Lei nº 13.606 apenas prorroga o prazo de adesão. E o 

desembolso não será feito no ano de 2018, ele será feito ao longo de muitos anos 

futuros. 

 A previsão é de dotação orçamentária, não é de desembolso financeiro. A 

regra vigente no Brasil, Senador Moka, é que o Secretário de Tesouro Nacional, por 

ofício, notifique o Banco Central, que notifica os bancos da existência de previsão 

orçamentária para a equalização da taxa de juros. E, para os anos de 2020 em 

diante, será, em tese, um novo PPA. Então, inviabilizar a adesão no ano de 2018 

com a justificativa de que não há recurso financeiro é, no mínimo, um erro básico. 

 Nós queremos, a partir daqui da CMO, com a liderança do Senador Moka 

como Relator-Geral do Orçamento...  

Vai ser designado ainda, pelo que eu entendi, o Relator da LDO, mas o nome 

já está sendo divulgado na imprensa. Então, eu estou fazendo aqui, com a liberdade 

que a democracia nos permite, uma alusão ao Senador Dalirio. 

 Mas, principalmente, com a sua liderança, Presidente Mário, espero que nós, 

junto com a bancada da agricultura familiar e com a Frente Parlamentar da 

Agropecuária, possamos sensibilizar o Governo no sentido de que convém ao Brasil 

que as dívidas da agricultura familiar sejam renegociadas. E, havendo a 
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necessidade de, na LDO e na Lei Orçamentária, darmos o conforto necessário para 

que o Governo não enfrente essa dificuldade no ano de 2019, nós todos, juntos aqui 

e de forma suprapartidária, vamos garantir isso. 

 Concluo minha fala parabenizando o Deputado Mário Negromonte, o nosso 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Mário Negromonte Jr.) - Agradeço as 

palavras do amigo Deputado Afonso Florence. Tenho a certeza de que nós vamos 

avançar em muitos desses temas aqui. Conte comigo. 

 Vou passar a palavra ao Deputado Covatti Filho.  Depois falará o Deputado 

Evair Vieira de Melo. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - Sr. Presidente, quero só fazer um 

esclarecimento como Vice-Líder dos progressistas na Câmara.  

Nós nos sentimos muito prestigiados com a sua Presidência. Foi uma 

indicação do nosso Líder Arthur Lira, que lhe confiou essa demanda para assumir a 

Presidência da CMO num ano importantíssimo, que vai dar os rumos do novo 

Presidente da República a partir do ano que vem. 

 Este é o compromisso dos progressistas, como uma das maiores bancadas 

da Câmara dos Deputados: dar oportunidade para os jovens se destacarem. Isso 

representa ainda o que nós jovens queremos dentro da vida pública, que é, sim, 

acontecer alguma renovação não só pela questão da idade, mas também pela 

questão de novas experiências. 

 Então, quero lhe desejar boa sorte em nome do nosso partido. Com certeza, 

ele vai estar muito bem representado por V.Exa. na Presidência. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Mário Negromonte Jr.) - Muito obrigado, meu 

amigo, Deputado Covatti. Tenho a certeza de que V.Exa. vai nos ajudar muito na 

condução da nossa bancada do Partido Progressista nos trabalhos aqui. 

 Deputado Evair Vieira de Melo, V.Exa. tem a palavra. 

 O SR. DEPUTADO EVAIR VIEIRA DE MELO - Sr. Presidente, Deputado 

Mário Negromonte, quero parabenizá-lo pela eleição para a Presidência. Senador 

Moka, é uma alegria encontrá-lo aqui mais uma vez no debate do nosso Orçamento. 

 A minha fala e o meu pedido vão no sentido de que V.Exas., com o colegiado 

desta Comissão, façam um esforço para possamos encontrar, junto com o Ministério 
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da Fazenda e o Ministério do Planejamento, o Orçamento necessário para que 

iniciemos de imediato a renegociação das dívidas dos nossos agricultores, 

principalmente da área da SUDENE, que abrange o Estado do Deputado 

Negromonte, e o meu, o Estado do Espírito Santo, onde saímos da maior seca da 

nossa história.  

Aprovamos uma lei, e o Banco Central, junto com o Ministério da Fazenda, já 

publicou uma resolução, dando o passo seguinte. Nosso grande desafio agora é 

fazer um esforço na política para que o Orçamento e a Fazenda encontrem esse 

espaço financeiro e possam nos dar essa oportunidade. 

 O Espírito Santo tem tido, historicamente, Senador Moka, uma inadimplência 

menor do que 1% na área rural. Mas, em função da seca, a maior e pior da nossa 

história, a nossa média de inadimplência já passou de 20%, chegando a 30%. É 

reconhecida a anomalia que acontece. 

Espero que, a partir do Espírito Santo, nós e esta Comissão possamos fazer 

um esforço. Estive com o Ministro da Fazenda hoje cedo, tratando pessoalmente 

deste assunto, e ele se comprometeu a fazer um esforço.  

Quero pedir o apoio desta Casa e desta Comissão para que possamos 

encontrar, ainda neste Orçamento, o espaço necessário para os bancos, que já 

estão renegociando com recursos próprios. Também o SICOOB, o SICREDI e o 

Banco do Brasil já estão fazendo isso. Os bancos estaduais estão fazendo, com 

recursos próprios, o que é possível. 

 Mas precisamos encontrar espaço no Orçamento Geral para que 

principalmente o Banco do Brasil, que detém a maior carteira agrícola deste País, 

possa iniciar imediatamente a renegociação das dívidas dos nossos agricultores. 

Eles só querem esse oxigênio para colher a safra deste ano — que vai ser boa, pois 

as chuvas retornaram — e daí, a partir do ano de 2019, poderem continuar honrando 

os compromissos. 

 Quero parabenizar V.Exas. E tenho a certeza de que, sob a liderança do 

Deputado Mário Negromonte Jr., do nosso partido, com o Senador Moka e pela 

qualidade dos Parlamentares desta Comissão, nós vamos ter competência e 

coragem política de dar essa resposta que a agricultura do Brasil precisa e merece. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Mário Negromonte Jr.) - Muito obrigado, 

amigo Evair, pelas palavras. 

 Quero parabenizá-lo pelo grande trabalho que tem desempenhado. Tenho a 

certeza de que o trabalho de V.Exa. engrandece muito o nosso partido. Com a 

entrada de V.Exa., pelo conhecimento que tem, a bancada que defende as cadeias 

produtivas, a bancada ruralista muito ganha.  

Tenho certeza de que, nesses debates setoriais, sobretudo sobre a 

agricultura, V.Exa. tem muito a acrescentar. Conto muito com sua ajuda nesses 

temas e em outros. Muito obrigado, amigo. 

 Nós temos inscritos ainda o Senador Wellington Fagundes e, depois, o 

Deputado Celso Maldaner. Na sequência, nós vamos anotando aqui. 

 Tem a palavra o Senador Wellington Fagundes. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES - Sr. Presidente, eu já quero 

parabenizar a Comissão porque nós estamos tendo a sapiência de juntar aqui a 

força jovem da Câmara através de V.Exa. Eu respeito a história de V.Exa. e, 

inclusive, a do seu pai, pois fomos companheiros na Câmara muito tempo.  

Quero parabenizar também a Senadora Simone Tebet, junto com o nosso 

companheiro Senador Waldemir Moka, o qual tem também experiência já 

comprovada não só no Parlamento, mas também nesta Comissão. 

Trago todo o nosso apoio, em nome do Bloco Moderador — os partidos PR, 

PTB, PRB e PTC —, para que possamos suplantar a dificuldade do tempo. É claro 

que, por ser um ano eleitoral, vamos ter que fazer alguma agenda extra para poder 

atender aos nossos compromissos nas bases. 

Cada um de nós assume seus compromissos ou de candidatura ou de apoio. 

E a população às vezes não consegue entender o que é a nossa vida, com uma 

agenda tão conturbada. Muitos não pensam e não analisam que o nosso trabalho é 

muito importante aqui, mas que o nosso trabalho na base é fundamental. 

 Inclusive, neste momento, está havendo aqui a Marcha dos Prefeitos. E é 

papel da Comissão de Orçamento exatamente ajudar nessa bandeira do 

municipalismo. Eu tenho certeza que tanto o Presidente como o Relator 

compreendem que é lá no Município onde vivem as pessoas e onde há os 

problemas também. 
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 Cada vez mais, o Governo Federal tem criado programas e imputado aos 

prefeitos a responsabilidade de tocá-los. E é exatamente a Comissão Mista de 

Orçamento que tem feito justiça ao longo do tempo, colocando emendas individuais 

ou impositivas.  

Eu tive a oportunidade de ser Relator da LDO. Na ocasião, nós só tínhamos 

uma emenda impositiva, que depois acresci para duas.  

Enfim, a Comissão de Orçamento representa toda uma discussão. 

 Eu quero parabenizar essa força da experiência com a juventude. Tenho 

certeza que nós vamos suplantar essas dificuldades e vamos fazer aqui um grande 

trabalho. Esse é o desejo e certamente a esperança de todos aqueles que estão na 

ponta, principalmente dos prefeitos. 

 Eu quero colocar ainda que nós temos o desafio do FEX — Fundo de 

Compensação das Exportações, projeto de que fui Relator. Já houve a Comissão 

Especial na Câmara e também no Senado. Agora precisamos votá-lo em âmbito de 

plenário. Mas, sobre o FEX deste ano, ainda será uma responsabilidade nossa 

alocar os recursos no Orçamento. 

 Por todo esse trabalho e a importância que temos, eu quero depositar a 

confiança não só na força jovem com a experiência, como também em todos nós 

que compomos a Comissão de Orçamento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Mário Negromonte Jr.) - Muito obrigado, 

Senador, pelas palavras. Quero fazer coro a todas as palavras que acabou de dizer. 

Tenho certeza que V.Exa. vai poder contribuir muito com a sua experiência nesta 

Comissão. 

 Muito obrigado. Vamos caminhar. Há muita coisa a trabalhar, muita coisa a 

fazer. 

 Deputado Celso Maldaner. V.Exa. está com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO CELSO MALDANER - Sr. Presidente, Deputado Mário 

Negromonte Jr., quero parabenizar, cumprimentar V.Exa., que já tem o histórico da 

família e saiu igualzito ao pai, como diz o gaúcho. Com certeza V.Exa. vai fazer um 

grande trabalho à frente da nossa Comissão Mista de Orçamento. 

 Nós tivemos a honra e o orgulho de, no ano passado, ter o Senador Dário 

Berger, um catarinense. Agora somos dois catarinenses aqui: o Senador Dalirio 
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Beber e a minha pessoa. Estamos representando a Câmara Federal e o Senado e 

representando, com muito orgulho, o povo de Santa Catarina na Comissão Mista de 

Orçamento. 

 Quero externar minha gratidão também ao nosso Líder Baleia Rossi, que me 

indicou para participar desta Comissão Mista de Orçamento.  

Parabenizo o Senador Waldemir Moka, que é médico, mas representa o 

agronegócio. Com certeza, não vamos esquecer o que sustenta este País: a 

agricultura brasileira e o agronegócio, que é muito importante. 

 Então, quero parabenizá-lo, Senador Moka, por ser o nosso Relator. Apesar 

do tempo curto, vamos fazer um grande trabalho e honrar todo o povo brasileiro. 

Parabéns! 

Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Mário Negromonte Jr.) - Muito obrigado, 

Deputado Celso Maldaner, pelas palavras. Tenho certeza que, com sua experiência, 

V.Exa. vai contribuir muito aqui, para que nós possamos caminhar da melhor forma 

possível.  

Muito obrigado, amigo, pelas palavras. 

 Tem a palavra o amigo também, Deputado Milton Monti. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Cumprimento o caro Presidente Mário 

Negromonte Jr., e o caro Relator, Senador Waldemir Moka. 

O nosso Senador Wellington Fagundes colocou bem: temos aqui a juventude 

do nosso Deputado Mário Negromonte Jr. com a experiência do nosso decano 

Waldemir Moka, que militava na Comissão desde quando éramos Deputados, já há 

algum tempo, e continuou militando aqui. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES - Quando nós éramos 

crianças, não é, Deputado Milton Monti? (Risos.) 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Não vamos falar em tempo, porque é 

muito comprometedor. 

Mas, Presidente, eu tenho certeza que V.Exa. honrará os trabalhos desta 

Comissão, juntamente com o nosso Relator-Geral do Orçamento. O nome de V.Exa. 

foi uma escolha acertada do seu partido, que esta Casa, é claro, aceitou com 

aclamação, por unanimidade. 
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 Nós queremos nos colocar à disposição para contribuir com esse trabalho. 

 O Senador Wellington, que é o nosso futuro Governador do Mato Grosso, 

colocou muito bem que nós temos pouco tempo, pois este é um ano atípico. Mas 

nem por isso a Comissão deixará de cumprir com suas responsabilidades. Eu tenho 

certeza disso. Nós vamos, ao tempo e ao cabo, dar conta de todas as atribuições 

que temos.  

Quero me somar a esse esforço e me colocar à disposição. Nós estamos aqui 

para ajudar nos trabalhos da Comissão e, acima de tudo, ajudar o Brasil. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Mário Negromonte Jr.) - Muito obrigado, 

querido amigo Milton Monti.  

Tenho certeza que sua contribuição será fundamental. V.Exa. é um homem 

que conhece bastante as áreas de transporte e outras mais. Certamente, com sua 

experiência, V.Exa. vai nos ajudar muito, tanto a mim quanto ao Senador Waldemir 

Moka. 

 Senador Waldemir Moka, há mais dois inscritos. Mas a qualquer momento 

V.Exa. pode falar. 

 O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA - Eu vou esperar o Plenário. 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Há uma preferência etária aí. 

(Risos.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Mário Negromonte Jr.) - É verdade. 

 O Deputado Geraldo Resende tem a palavra. 

 O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Sr. Presidente, Deputado Mário 

Negromonte Jr., inicialmente eu quero manifestar a plena confiança de que, também 

como membro da bancada jovem (riso), eu me senti representado pela eleição de 

V.Exa.  

 Sei dos desafios que nós vamos ter para poder entregar a peça orçamentária. 

É vital para o País que a entreguemos até a data limite. Nós temos que fazer 

esforços muito concentrados nas próximas semanas, para entregarmos a LDO na 

data aprazada. 

 Então, Presidente, eu me sinto bastante representado, como membro da ala 

jovem, pela sua eleição. 
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 Quero também dizer da importância de ter sido escolhido logo, com os 

entendimentos havidos, o nome do Senador Waldemir Moka, que é do meu Estado e 

eu conheço há muito tempo. Já fazemos política juntos há vários anos, já estivemos 

juntos várias vezes, aqui na Comissão Mista de Orçamento. Inclusive, ele já foi 

Presidente desta Comissão em épocas passadas. Tenho absoluta certeza de que, 

com a sua experiência, aliada à sensatez, S.Exa. haverá de contribuir muito para 

podermos entregar dentro do prazo, como eu disse, a nossa peça orçamentária. 

 Sucesso a V.Exa., Presidente, e sucesso a V.Exa., Relator. Contem com 

nossa humilde colaboração, junto com aqueles que militam principalmente na área 

social, na área de saúde e agora — não é, Deputada Leandre? — em defesa dos 

idosos, para os quais vamos pleitear importantes espaços. 

Tenho certeza absoluta de que o Relator, jovem como é (riso), vai contemplar 

e muito essa temática que nós representamos aqui no Congresso Nacional. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Mário Negromonte Jr.) - Agradeço as 

palavras proferidas pelo Deputado Geraldo Resende, do Estado do nosso Relator. 

Também tenho certeza de que, com sua experiência, S.Exa. vai contribuir muito. 

 Passamos agora à nossa representante feminina, a Deputada Leandre, que 

vai falar por toda a bancada feminina. Com a palavra S.Exa. 

 A SRA. DEPUTADA LEANDRE - Sr. Presidente, embora seja bastante difícil 

estarmos aqui solitárias pelo menos entre os titulares desta Comissão, estamos no 

meio de muitos amigos. 

 Em 2016 já pudemos também ajudar esta Comissão a formular o Orçamento, 

no momento em que o Senador Wellington era o Relator. Fizemos um grande 

trabalho. Quero parabenizar S.Exa., porque é muito melhor dar os parabéns depois 

que o trabalho foi realizado.  

Tenha certeza de que, neste momento, eu desejo o mesmo a V.Exa. e 

também ao Senador Waldemir Moka. Aqui somos soldados alistados para ajudar 

nessa difícil tarefa. Podem contar conosco. 

Essa é uma missão bastante difícil, especialmente porque represento mais de 

50% da população brasileira. Estou sozinha aqui na Comissão, mas sei que o 

assunto que sempre interessa muito mais às mulheres — da área de saúde, de 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 0350/18  22/05/2018 
 
 

 16

assistência social e de educação — é compartilhado por todos os homens aqui na 

Câmara. Nunca tivemos dificuldade quanto a isso. 

 Repito que estamos aqui na Comissão justamente para ajudar V.Exa. nos 

trabalhos. Então, pode nos demandar, pois estamos à disposição para relatorias, 

sub-relatorias, projetos de lei complementar.  

Enfim, como fizemos um trabalho, volto a dizer, bastante importante com o 

Senador Wellington, queremos também, Senador Moka, ter essa participação junto 

com V.Exa. Os Deputados que trabalham junto conosco sabem que não somos de 

nos negar ao serviço. Então, aproveite a nossa força. 

 Sucesso a todos. É bom revê-los nesta Comissão. São nomes com os quais 

já tivemos oportunidade de trabalhar juntos. Sabemos do empenho, da competência 

e também da seriedade que têm em favor do Brasil. 

 Muito obrigada. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Mário Negromonte Jr.) - Agradeço, Deputada 

Leandre. Tenho certeza que V.Exa., por já ter trabalhado e ajudado nesta Comissão, 

não vai agir diferente nessa oportunidade. 

 Como a Deputada Leandre tocou num ponto e como quero ser muito 

transparente — foi falado aqui pelo Deputado Afonso Florence —, queria só informar 

que chegou um ofício ao gabinete da Presidência. Eu não era Presidente ainda, mas 

passei ali e havia alguns Deputados e Senadores que fui lá cumprimentar.  

Trata-se do Ofício nº 4.318, de 22 de maio de 2018, do Líder do PSDB, o 

Senador Paulo Bauer, que indica o Senador Dalirio Beber, sobre o qual já 

conversamos e já tinha falado. A Câmara já se manifestou também em relação à 

indicação da relatoria da LDO 2019.  

 Senador, V.Exa. é um homem de uma história maravilhosa. Sei que está à 

altura, mas vou pedir vênia a V.Exa. Eu cheguei aqui através de debates, de 

conversas com Líderes partidários e com o meu partido. Cada um de V.Exas. foi 

indicado pelos Líderes, e, como eu falei inicialmente, eu não quero desonrar essa 

indicação, nem descumprir nenhum compromisso. 

 Nós vamos ainda mandar os ofícios, e, assim que acabarmos aqui — eu e o 

nosso Relator vamos conversar sobre alguns temas —, eu vou encaminhar a todas 

as Lideranças do Senado e da Câmara um pedido de indicação das sub-relatorias 
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na forma proporcional, porque nós temos que obedecer à proporcionalidade dos 

blocos da Câmara e do Senado. Eu não quero, já no início, pisar aqui numa casca 

de banana. 

 Não desmerecendo o trabalho e o nome de V.Exa., mas eu preciso conversar 

com os Líderes, inclusive com o Líder de V.Exa., para conduzirmos isso da melhor 

forma possível. Eu não quero cometer nenhuma falha com V.Exa., só peço um 

tempo. Vou sair daqui e já vou trabalhar nisso. Eu prometo que não vai demorar. 

 O SR. SENADOR DALIRIO BEBER - Nem quero eu atrapalhar a Comissão 

Mista de Orçamentos. O Brasil inteiro tem uma expectativa muito grande em torno 

das regras que serão estabelecidas para permitir a elaboração da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias do ano que vem. O cobertor é curto, e o inverno está chegando. 

Muitos terão que se aquecer nesse cobertor. Não vai ser o Dalirio Beber, de Santa 

Catarina, que vai atrapalhar a Comissão Mista de Orçamentos. 

 A indicação foi da minha bancada e muito me honrou. Eu espero que, se 

eventualmente eu for o escolhido para relatar o Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias de 2019, que, de fato, isso possa ser uma grande contribuição para 

que depois a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem atenda às 

expectativas da Comissão composta por Senadores e por Deputados, mas, 

sobretudo, que ela retrate verdadeiramente aquilo que o Brasil espera de nós 

Congressistas, neste ano de 2018. 

 Queria parabenizar o Senador Waldemir Moka, que é essa grande referência; 

é um orgulho para todos nós, que somos colegas dele no Senado. Queria 

cumprimentar também o Deputado Negromonte, que é jovem e entusiasta. Sei que 

vai fazer um grande trabalho. Cumprimento todos; de modo especial, o Deputado 

Rogério Marinho, que é meu amigo particular, assim como o Deputado Celso 

Maldaner, que é de Santa Catarina e faz parte da Comissão. 

 A sorte está lançada. Está em suas mãos a gestão dessa problemática de 

escolher Relator, Sub-Relatores, enfim, a escolha daquilo que for necessário para 

que a Comissão seja revestida de pleno êxito no seu trabalho em 2018. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Mário Negromonte Jr.) - Muito obrigado pela 

compreensão, Senador. Tenha certeza de que o nosso interesse é indicar o mais 
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rápido possível o Relator da LDO, até porque nós já estamos por demais atrasados 

nessa indicação, mas não por culpa nossa. 

 A partir de agora, o que for atrasado será por culpa nossa, e nós não vamos 

querer levar esse fardo nas nossas costas, não. Nós queremos outra coisa: trabalhar 

o mais rápido possível. 

 Eu só queria dizer da honra de estar aqui ao lado de V.Exa., Senador 

Waldemir Moka. V.Exa. já ocupou esta cadeira como Deputado; já exerceu outras 

funções aqui dentro desta Comissão. Eu não sei se todos o conhecem, mas eu 

procurei alguns amigos — meu pai inclusive — e todos me falaram muito bem de 

V.Exa., um homem cumpridor dos deveres, trabalhador, preocupado com as 

pessoas que mais precisam. Eu tenho certeza de que V. Exa. vai ajudar muito este 

País. Espero que possa ajudar não só o País, como também o Estado de V.Exa. e o 

Estado da Bahia também, para o qual eu não posso deixar de puxar a brasinha um 

pouquinho. 

 Que Deus possa iluminá-lo e que V.Exa. possa ter paciência e luz necessária 

para poder tomar suas decisões, porque não é fácil cortar o Orçamento. Fazer esse 

manejo no Orçamento não é fácil. Mas eu tenho certeza de que V.Exa. está muito 

mais do que à altura. Quero parabenizar o partido de V.Exa. por sua indicação pela 

Senadora. 

 Conte comigo. Eu estou aqui para auxiliá-lo nessa condição. Tenha-me como 

amigo, como já me considero desde já. 

 O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA - Bem, inicialmente, eu quero 

parabenizar o Presidente, Deputado Mário Negromonte Jr., e dizer que eu tive a 

oportunidade de conviver com seu pai, quando ainda Deputado Federal, assim como 

convivi com Rogério Marinho, com Geraldo, com Marcelo Castro, com Afonso, com 

Milton Monti, com a maioria. 

 Eu presidi a Comissão de Agricultura, Presidente, na mesma situação em que 

nós nos encontramos hoje. Era a transição de um Governo. Era a transição do 

Governo do Presidente Fernando Henrique para o Governo do Presidente eleito Luiz 

Inácio Lula da Silva. 

 Eu acho de bom senso deixarmos para conversar sobre o relatório final, os 

acertos finais, com aquele que será o Presidente ou, pelo menos, com um 
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representante, alguém que possa talvez ser indicado Ministro do Planejamento. Eu 

acho isso de bom senso; afinal de contas, nós estamos fazendo uma peça 

orçamentária para um Governo que nós não sabemos quem será o comandante, 

qual será a equipe econômica. 

 É claro que isso não significa que nós vamos deixar todas as coisas paradas. 

V.Exa. já disse que a LDO está atrasada. Eu concordo. Eu quero dar um testemunho 

pessoal. Em relação à indicação do Senador Dalirio Beber, eu não sei, porque isso 

depende realmente da formação de blocos — o Senador Dalirio entende isso —, 

mas se S.Exa. for confirmado, eu quero dizer o seguinte: S.Exa. é um Senador 

extremamente sério. Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar inúmeras vezes, e 

eu tenho muita confiança no trabalho e na seriedade do Senador Dalirio Beber. 

 S.Exa., que é de Santa Catarina, disse que o cobertor é curto. Imaginem no 

inverno lá em Santa Catarina! 

 Então, eu digo que seria uma honra muito grande tê-lo como Relator da LDO. 

Nós teremos que ter ainda o Relator da Receita e os Relatores Setoriais, mas isso 

só vai acontecer a partir do dia 31 de agosto, quando o Executivo mandar a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para o Congresso Nacional. Portanto, a nossa grande 

preocupação é exatamente votarmos a LDO no prazo, o que já seria uma vitória 

para esta Comissão. 

 Eu não tenho dúvida de que me colocaram aqui quase que como um ancião. 

Na verdade, eu não sou nenhum jovem, mas também acho que não dá para ser 

colocado como um ancião, né? Eu tenho muitos mandatos, e é difícil, é diferente, 

porque eu comecei muito cedo. Eu vim do movimento estudantil e me elegi Vereador 

ainda em 1982. De lá para cá, fui três vezes Deputado Estadual, três vezes 

Deputado Federal e agora Senador da República, pela primeira vez, de forma que 

eu me sinto em casa aqui ao ser Relator. 

 Nunca fui Relator Geral. Fui Relator Setorial do Ministério da Integração, mas 

eu tenho certeza absoluta de que, sob o comando, sob a batuta do nosso jovem 

Presidente, nós haveremos de cumprir e fazer uma peça orçamentária, inicialmente 

para o nosso País, que precisa manter a chamada responsabilidade fiscal. Eu acho 

isto importante: termos critérios na destinação dos recursos e muita transparência, 

que é o que a população espera. 
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 Eu acho que, se nós nos basearmos nesses três itens, Presidente, nós 

haveremos de ter sucesso. Eu tenho na sua juventude, na sua energia, exatamente 

um estímulo. E eu estarei, quantas vezes for convocado, aqui na Comissão Mista de 

Orçamentos. Como professor que fui durante 15 anos, se há uma coisa que eu 

aprendi foi respeitar horário e respeitar exatamente os compromissos dos dias. 

Embora eu seja médico de profissão, eu dei aula durante 15 anos. 

 Então, Deputado Afonso, eu acho que nós temos que trabalhar naquilo que 

V.Exa. me perguntou, só que eu acho que não é em 2018, é em 2017 ainda. Mas 

nós vamos conversar a respeito. V.Exa. sabe o respeito que eu tenho pelo pessoal 

da agricultura familiar. Aliás, não foi feito um acordo isolado. Foi feito um acordo, do 

qual eu participei. Portanto, também me sinto responsável por ele.  

 Só queria dizer isso a V.Exa., agradecer a todos aqueles que me honraram 

aqui com a presença e dizer a todos vocês o que podem esperar de um homem que, 

a vida inteira, ao longo de seus mandatos, nunca desonrou o voto recebido pelo 

povo do Mato Grosso do Sul. Esse é um orgulho que trago em mim.  

 Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Mário Negromonte Jr.) - Muito obrigado, Sr. 

Relator, pelas palavras e pela história trazida aqui agora para poder nos ajudar na 

condução desses trabalhos que já estão atrasados. 

 Então, para não tomarmos mais o tempo de V.Exas., eu preciso ler aqui 

algumas diretrizes gerais: 

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

2006, do Congresso Nacional, informo que o dia 27 de maio é o prazo regimental 

para a indicação das relatorias e comitês. 

 Tendo em vista dia 27 de maio ser domingo, fica estendido até terça-feira, dia 

29, o prazo para as Lideranças encaminharem as indicações.  

 Deverão ser indicados o Relator da Receita, o Relator do Projeto de Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, os Relatores Setoriais do Projeto de Lei Orçamentária 

para 2019 e o Relator das contas prestadas pelos Chefes dos Poderes. 

 Informo que a Secretaria da CMO encaminhará para as Lideranças a 

distribuição dos cargos, de acordo com a proporcionalidade partidária.  
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 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 29 de maio também será o prazo final para indicação dos membros e 

coordenadores dos seguintes comitês, conforme estabelece o 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. 

 3) Solicito também a indicação, por parte dos Líderes partidários, dos 

Parlamentares que integrarão o colegiado de representantes das Lideranças 

partidárias com assento na Comissão”. 

 Isso aqui, nobre Relator e Deputado Afonso — V.Exa. que será o 

Coordenador do PT —, eu gostaria de fazer sempre meia hora antes de 

começarmos os trabalhos. Aí vem o item 4, que fala justamente sobre isso. 

 “4) Informo que, inicialmente, as reuniões ordinárias serão realizadas às 

terças-feiras, às 14h30min, no Plenário 2, até que haja acordo com o novo colegiado 

de membros da Comissão”. 

 Depois nós vamos definir isso.  

 O Deputado Wilson Filho acaba de chegar. Muito obrigado. 

 Faço o compromisso com vocês que vou trabalhar, mesmo acontecendo aqui 

nesta semana a Marcha dos Prefeitos, vou fazer um esforço muito grande para 

conversar com os Líderes partidários na Câmara e no Senado para superarmos 

essa etapa aqui de indicação do 1º, 2º e 3º Vice-Presidentes, dos Relatores 

Setoriais, e dos relatórios, como o da LDO e outros que acabo de dizer.  

 Deputado Wilson, V.Exa. quer se manifestar? 

 O SR. DEPUTADO WILSON FILHO - Apenas parabenizá-lo, Presidente. 

Tenho certeza de que a juventude de V.Exa., aliada à experiência do Senador Moka, 

vai dar uma oxigenação a esta Comissão, e vamos conseguir cumprir os nossos 

objetivos.  

 Começamos tarde os trabalhos da Comissão. Para mim, será um prazer ser 

parceiro da Mesa que acaba de assumir. Tenho plena convicção de que 
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chegaremos ao nosso objetivo, votaremos um bom Orçamento e discutiremos tudo 

aquilo que o Brasil precisa nesse momento de retomada de crescimento. 

 Parabéns ao nosso novo Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Mário Negromonte Jr.) - Muito obrigado, 

amigo. Tenho certeza de que sua juventude e seu trabalho na Paraíba e aqui nesta 

Casa vão nos ajudar muito. Conto com o seu apoio na bancada jovem da Câmara e 

do Nordeste para nos ajudar a levar ações para a Bahia, para a Paraíba, para o 

Nordeste, para o Brasil. 

 Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião. 




