CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Ata da 3ª Reunião do Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias
com assento na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, realizada
em 07 de maio de 2019.

Aos sete dias do mês de maio do ano dois mil e dezenove, teve início a Reunião do Colegiado de
Representantes das Lideranças Partidárias com assento na Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, na sala de reuniões da Presidência. Verificaram-se as presenças dos
Deputados Membros do Colegiado: Cacá Leão (PP/BA) , Domingos Sávio (PSDB/MG), Márcio
Marinho (PRB/BA) , Nelson Pellegrino {PT/BA) , Vicentinho Júnior (PR/TO), e Wilson Santiago
(PTB/PB); dos Senadores Membros do Colegiado: Angelo Coronel (PSD/BA), Jean Paul Prates
(PT/RN) e Marcelo Castro (MDB/PI) , Presidente da CMO. Além destes, compareceram os seguintes
parlamentares não-membros: Deputados Alex Fonteyne (NOVO/SP), Aluísio Mendes (PODE/MA),
Bohn Gass (PT/RS) , Dagoberto Nogueira (PDTMS), Dra. Soraya Manato (PSL/ES) , Felipe
Francischini (PSL/PR), Hercílio Coelho Diniz (MDB/MG), Hiran Gonçalves (PP/RR) , Jaqueline
Cassai (PP/RO), João Carlos Bacelar (PR/BA), Josimar Maranhãozinho (PR/MA), Juscelino Filho
(DEM/MA) , Luciano Ducci (PSDB/PR), Nivaldo Albuquerque (PTB/AL), Rodrigo Coelho (PSB/SC) , e
Vander Loubet (PT/MS) ; e o Senador Carlos Viana (PSD/MG). Às quatorze horas e cinquenta e dois
minutos os trabalhos foram abertos e conduzidos pelo Presidente, Senador Marcelo Castro
(MDB/PI) . O Presidente informou que foi ao Ministério da Economia com os Deputados Cacá Leão
(PP/BA) e Domingos Neto (PSD/CE) , e conseguiram agendar para o dia 09 de maio, quinta-feira, às
11 horas, no plenário 2 da Câmara dos Deputados, reunião de audiência pública com o Ministro de
Estado da Economia, Senhor Paulo Roberto Nunes Guedes, que irá prestar esclarecimentos acerca
do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 - Projeto de Lei nº 5/2019-CN - que
"Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras
providências", em atendimento ao art. 84 da Resolução nº 112006, do Congresso Nacional. Em
seguida, o Presidente passou ao Item 01 da Pauta, e comunicou que a Reunião do CRLP
continuaria a tratar sobre as indicações para os cargos da Mesa da CMO. E esclareceu que havia
indicação para o cargo de Primeiro Vice-Presidente, tendo sido indicado o Deputado Dagoberto
Nogueira (PDT/MS), pela Liderança do Bloco PDT/PODE/SD/PCdoB/PROS/AVANTE/PV/DC, mas
havia conflito dentro do Bloco. O Deputado Aluísio Mendes (PODE/MA) alertou sobre a divergência.
Logo após, informou que para o cargo de Segundo Vice-Presidente, estava aguardando ofício do
Senado Federal, com a indicação do Senador Elmano Férrer (PODE/PI). E para o cargo de Terceiro
Vice-Presidente, caberia ao Partido dos Trabalhadores, e aguardava o ofício com a indicação do
Deputado Beta Faro (PT/PA) . Entretanto, havia o problema do parlamentar indicado ser membro
suplente da CMO, e esta indicação deveria recair sobre membro titular, conforme dispõe o art. 13, §
2°, da Resolução nº 0112006-CN. Em sequência, o Presidente informou que iria interromper a
reunião do Colegiado de Líderes, pois haveria reunião da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização - CMO, no plenário 2 da Câmara dos Deputados . E o Deputado Cacá Leão
(PP/BA) sugeriu continuar o tema no plenário da Comissão. Finalizando, o Presidente informou que
faria as designações do Deputado Cacá Leão (PP/BA), para o cargo de Relator do Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias para 2020 - PLD0/2020; do Senador Oriovisto Guimarães (PODE/PR) ,
para o cargo de Relator do Projeto de Lei do Plano Plurianual - PPA 2020/2023; e do Senador
Zequinha Marinho (PSC/PA), para o Cargo de o Relator da Receita do Projeto de Lei Orçamentária
Anual para 2020. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os
trabalhos, às quatorze horas e cinquenta e oito minutos. Para constar, eu , Walbinson Tavares de
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Araujo, Secretário Executivo, lavrei a presente Ata, que, após a aprovação e assinatura do
Presidente, será encaminhada aos membros do Colegiado de Representantes das Lideranças
Partidárias com assento na Comissão e dada publicidade na Página da C missão na internet.
Senador Marcelo Castro, Presidente. xxxx xxxx , xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
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