CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Ata da 1ª Reunião do Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias
com assento na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
realizada em 23 de abril de 2019.

Aos vinte e três dias do mês de abril 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: André Figueiredo (POTICE) , Carlos Henrique
Gaguim (DEMITO) , Domingos Sávio (PSDB/MG) , Edmilson Rodrigues (PSOL/PA) , Gonzaga
Patriota (PSB/PE), Hildo Rocha (MDB/MA) , José Nelto (PODE/GO), Nelson Pellegrino (PT/BA),
Vicentinho Júnior (PR/TO) e Wilson Santiago (PTB/PB) ; do Senador Membro do Colegiado:
Marcelo Castro (MDB/PI), Presidente da CMO. Além destes, compareceram os seguintes
parlamentares não-membros: Deputados Alexis Fonteyne (NOVO/SP), Aluísio Mendes (PODE/MA),
Bohn Gass (PT/RS) , Cacá Leão (PP/BA) , Dagoberto Nogueira (PDTMS), Delegado Waldir
(PSL/GO), Ora. Soraya Manato (PSL/ES) , Evandro Roman (PSD/PR), Felipe Francischini (PSL/PR) ,
Filipe Barros (PSL/PR), Gurgel (PSL/RJ) , João Carlos Bacelar (PR/BA), Júnior Mano (PR/CE) e
Wellington Roberto (PR/PB) ; e os Senadores Daniella Ribeiro (PP/MG) , Luiz do Carmo (MDB/GO),
Oriovisto Guimarães (PODE/PR) e Wellington Fagundes (PR/MT) . Às quatorze horas e trinta e dois
minutos os trabalhos foram abertos e conduzidos pelo Presidente, Senador Marcelo Castro
(MDB/PI) , que informou que a reunião destinava-se a discussão sobre a indicação de membros
pelas Lideranças Partidárias para os Cargos de Primeiro, Segundo e Terceiro Vice-Presidentes da
Mesa da CMO; para o Cargo de Relator do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 PLD0/2020; para o Cargo de Relator do Projeto de Lei do Plano Plurianual - PPA 2020/2023; para
os Cargos de Relator da Receita e Relatores Setoriais do Projeto de Lei Orçamentária Anual para
2020; e as indicações para a composição dos Comitês Permanentes, conforme previstos no art. 18,
da Resolução nº 0112006-CN. O Presidente reafirmou que as indicações deveriam ocorrer com
observação da ordem de escolha, definida na proporcionalidade partidária e sob os critérios
regimentais. Em seguida, o Presidente comunicou que naquela reunião apresentaria Proposta de
Alteração da Resolução nº 01/2006-CN, prevendo mudanças nas áreas temáticas do Projeto de Lei
Orçamentária Anual, visando atender a nova configuração ministerial promovida pelo Governo. O
Presidente esclareceu que para indicação aos cargos de Relatores e da Mesa da CMO, deveria ser
observada a proporcionalidade partidária, que é calculada de acordo com a representação dos
partidos ou blocos parlamentares, fixada pela Mesa do Congresso Nacional, em conformidade com
o disposto no art. 6°, da Resolução nº 0112006-CN. Em prosseguimento, o Presidente passou ao
Item 01 da Pauta, e colocou em discussão a indicação para os Cargos de Primeiro, Segundo e
Terceiro Vice-Presidentes da Mesa da CMO. Informou que havia as seguintes indicações: para 1°
Vice-Presidente, o Deputado Dagoberto Nogueira (PDT/MS), indicado pela Liderança do Bloco
PDT/PODE/SD/PCdoB/PROS/AVANTE/PV/DC; e o Deputado Josimar Maranhãozinho (PR/MA),
indicado pela Liderança do Bloco PSL/PP/PSD/MDB/PR/PRB/DEM/PSDB/PTB/PSC/PMN. Quanto
aos Cargos de 2° e 3° Vice-Presidentes, não havia indicações. O Presidente esclareceu que é
tradição desta Comissão, que os partidos ou blocos parlamentares a que pertençam o Presidente e
o Relator-Geral do Orçamento não ocupem os cargos de vice-presidentes na Mesa. E considerando
a tradição na CMO, os cargos de vice caberiam: 1° Vice-Presidente, ao Blo o
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PROS/AVANTE/PV/DC, na Câmara dos Deputados; 2° Vi ,e-
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Presidente, ao Bloco PSDB/PODE/PSL, no Senado Federal ; e 3° Vice-Presidente, ao Partido PT, na
Câmara dos Deputados. Logo após, fizeram uso da palavra os Deputados Felipe Francischini
(PSL/PR) , Wilson Santiago (PTB/PB) e Cacá Leão (PP/BA). Não havendo consenso, o Presidente
adiou para a próxima reunião do Colegiado, a decisão sobre a indicação para os Cargos de VicePresidentes da Mesa da CMO. Em continuidade, o Presidente passou ao Item 02 da Pauta, e
colocou em discussão a indicação para os seguintes Cargos: para Relator do Projeto de Lei de
Diretrizes
Orçamentárias
para
2020
PLD0/2020,
o
Líder
do
Bloco
PSL/PP/PSD/MDB/PR/PRB/DEM/PSDB/PTB/PSC/PMN , indicou o Deputado Cacá Leão (PP/BA).
Para Relator do Projeto de Lei do Plano Plurianual - PPA 2020/2023, houve três indicações: o
Líder do Bloco PSL/PP/PSD/MDB/PR/PRB/DEM/PSDB/PTB/PSC/PMN, indicou o Deputado Efraim
Filho (DEM/PB); o Líder do Bloco DEM/PR/PSC, indicou o Senador Zequinha Marinho (PSC/PA); e
o Líder do Bloco PSDB/PODE/PSL, indicou o Senador Oriovisto Guimarães (PODE/PR) . O
Presidente alertou que a vaga para o cargo de Relator do PPA caberia ao Senado Federal. Quanto
ao cargo de Relator da Receita do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2020, informou que
caberia ao Senado Federal , entretanto, não havia indicação e solicitou às Liderança Partidárias que
o fizessem . Discutiram as indicações os Deputados Nelson Pellegrino (PT/BA), Domingos Sávio
(PSDB/MG), Felipe Francischini (PSL/PR) , André Figueiredo (POTICE) e Dagoberto Nogueira
(PDT/MS) e o Senador Wellington Fagundes (PR/MT) . Não havendo consenso, o Presidente adiou
a decisão sobre as indicações para os Cargos de Relator da LD0/2020 e do PPA 2020/2023, para a
próxima reunião do Colegiado. Em sequência, o Presidente passou ao Item 03 da Pauta, e
apresentou Proposta de Alteração da Resolução nº 01/2006-CN , relativa às áreas temáticas que
compõem o Projeto de Lei Orçamentária Anual , visando adequação à nova realidade ministerial. A
primeira sugestão foi a redução para 13 áreas temáticas, e a segunda, mantendo as 16 áreas,
alterando suas denominações. O Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com
assento na CMO, aprovou a segunda sugestão, com as seguintes áreas temáticas, que constarão
na Proposta de Alteração da Resolução nº 01/2006-CN, que será submetida ao Congresso
Nacional: 1 - Infraestrutura; li - Saúde; Ili - Desenvolvimento Regional; IV - Educação; V Cidadania, Cultura e Esporte; VI - Agricultura; VII - Turismo; VIII - Defesa; IX - Justiça e
Segurança Pública; X - Economia; XI - Ciência e Tecnologia e Comunicações; XII - Meio
Ambiente; XIII - Presidência e Relações Exteriores; XIV - Minas e Energia; XV - Poderes; XVI Mulheres, Família e Direitos Humanos. O Presidente informou que quando o Relator-Geral do
Orçamento pertencer à Câmara dos Deputados, a ordem de escolha das áreas temáticas serão
para o Senado Federal: 1, IV, VII , X, XIII e XV; e para a Câmara dos Deputados: li, Ili, V, VI , VIII , IX,
XI, XI I, XIV e XVI. O Presidente esclareceu ainda, que havendo alteração da estrutura
organizacional do Poder Executivo, poderá a CMO promover ajustes nas áreas temáticas e nos
seus respectivos órgãos. A Líder do PP, Senadora Daniella Ribeiro (PP/MG) teceu comentários
sobre o tema. O Deputado Edmilson Rodrigues (PSOL/PA) defendeu debates estratégicos na CMO,
e ressaltou a autonomia do Banco Central. Logo após, o Presidente passou ao Item 07 da Pauta e
comunicou, que no dia 16 de maio, quinta-feira, às 10 horas, no plenário 2 da Câmara dos
Deputados, haverá Reunião Conjunta de Audiência Pública com o Presidente do Banco Central do
Brasil - BACEN , Senhor Roberto Campos Neto, que apresentará a Avaliação do cumprimento dos
objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo
fiscal de suas operações e os Resultados demonstrados nos balanços do Banco Central do Brasil,
referente ao 2° semestre do exercício de 2017; e 1° e 2° semestres do exercício de 2018, em
atendimento ao disposto no art. 9°, § 5° da Lei Complementar nº 101 , de 4 de maio de 2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal. E avisou que será marcada reunião de audiência pública, com a finalidade
de ouvir 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 . /

Ô

CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

2020 e dá outras providências", em atendimento ao art. 84 da Resolução nº 1/2006, do Congresso
Nacional. O Presidente retornou à sequência da Pauta e passou ao Item 04. Informou que a
Secretaria da CMO encaminhará ofício às Liderança Partidárias, solicitando a indicação dos
membros e coordenadores dos seguintes comitês, conforme estabelece art. 18 da Resolução nº
1/2006-CN: Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária - CFIS;
Comitê de Avaliação da Receita - CAR; Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e
Serviços com indícios de irregularidades graves - COI ; e Comitê de Exame da Admissibilidade de
Emendas - CAE. Dando prosseguimento, o Presidente passou ao Item 05 da Pauta, que trata da
Proposta de Alteração da Resolução nº 01/2006-CN, e informou que constam outras modificações,
e destacou a parte que dispõe sobre apresentação das Emendas de Bancadas Estaduais. O tema
foi discutido pelos Deputados Cacá Leão (PP/BA) , Wilson Santiago (PTB/PB) , Vicentinho Júnior
(PR/TO), Domingos Sávio (PSDB/MG) , Nelson Pellegrino (PT/BA), Hildo Rocha (MDB/MA), André
Figueiredo (POTICE), e pelo Senador Wellington Fagundes (PR/MT) . Por fim , o Presidente ressaltou
a importância do debate para amadurecimento da Proposta de Alteração da Resolução nº 01/2006CN .Quanto ao Item 06 da Pauta, que trata da fixação do dia e horário de realização das reuniões
ordinárias da CMO, não foi discutido. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, o Presidente
encerrou os trabalhos, às quinze horas e vinte e dois minutos. Antes, convocou reunião do
Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias na CMO, para o dia 24/04/2019, às 14
horas. Para constar, eu , Walbinson Tavares de 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
Comissão
na
internet.
Senador
Marcelo
Castro,
Presidente.
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