CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Resultado da 8ª Reunião do Colegiado de Representantes das
Lideranças Partidárias na CMO, em 27/08/2013, às 12 horas.
Os trabalhos foram abertos pelo Presidente, Senador Lobão Filho (PMDB/MA), às
12h35.
Compareceram os seguintes membros do CRLP: - Deputados: Domingos Sávio
(PSDB/MG), Nelson Meurer (PP/PR), Cláudio Cajado (DEM/BA), Guilherme Campos (3º VicePresidente – PSD/SP), Aelton Freitas (PR/MG), Weverton Rocha (PDT/MA), Sandro Alex
(PPS/PR), Danilo Forte (Relator LDO 2014 – PMDB/CE), Evandro Milhomen (PCdoB/AP) e Alex
Canziani (PTB/PR). – Senadores: Lobão Filho (Presidente – PMDB/MA), Randolfe Rodrigues
(PSOL/AP) e Walter Pinheiro (PT/BA). Não-Membro: Deputado André Moura (PSC/SE).
Ao abrir os trabalhos, o Presidente anunciou que o Relator do PLDO 2014, Deputado
Danilo Forte, iria apresentar os avanços feitos em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ao
receber a palavra, o Relator deu especial enfoque à implementação do orçamento impositivo já
para o exercício de 2014.
Na sequência, o Presidente falou sobre a importância de votar-se o PLDO 2014 com
prazo que permita a correta apreciação do PLOA 2014.
Logo após, em debate iniciado pelo Deputado Cláudio Cajado, discutiu-se diversos
aspectos ligados à votação do PLDO 2014, tais como a insatisfação da Oposição com
determinados itens do Relatório Final, possibilidade regimental de a Mesa do Congresso
Nacional avocar o Projeto e suposta obstrução da votação caso o Relatório mantenha-se como
foi entregue.
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Ao final da discussão, resolveu-se pela criação de 10 grupos temáticos para análise dos
destaques apresentados e posterior compilação do trabalho de todos esses grupos para
construção de acordo. Ficou resolvido, ainda, que esta tarefa deveria ser cumprida até o dia 17
de setembro, data em que se pretende votar o PLDO em sessão do Congresso Nacional. O
período para entrega de destaques seria definido durante a 1ª REX, neste dia 27 de agosto, às
15h.
Durante o debate acima descrito, o Presidente solicitou que o livro para registro de
presenças na 1ª Reunião Extraordinária, a ser realizada às 15h do mesmo dia, fosse aberto
naquele momento. Houve concordância dos membros do Colegiado.
A Reunião foi encerrada às 13h33.

Brasília, 27 de agosto de 2013.

Maria do Socorro de Lacerda Dantas
Secretária da Comissão
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