CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Ata da 2ª Reunião do Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias
com assento na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
realizada em 24 de abril de 2019.

Aos vinte e quatro 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 (PDT/CE), Cacá Leão
(PP/BA), Claudio Cajado (PP/BA) , Representante da Liderança do Governo na CMO, Domingos
Sávio (PSDB/MG) , Edmilson Rodrigues (PSOL/PA), Gonzaga Patriota (PSB/PE), Hildo Rocha
(MDB/MA), Márcio Marinho (PRB/BA) , Marreca Filho (PATRI/MA), Nelson Pellegrino (PT/BA),
Vicentinho Júnior (PR/TO) , Weliton Prado (PROS/MG) e Wilson Santiago (PTB/PB); dos Senadores
Membros do Colegiado: Elmano Férrer (PODE/PI), lzalci Lucas (PSDB/DF), Jean Paul Prates
(PT/RN) e Marcelo Castro (MDB/PI), Presidente da CMO. Além destes, compareceram os seguintes
parlamentares não-membros: Deputados Aluísio Mendes (PODE/MA), Dagoberto Nogueira
(PDTMS) , Delegado Waldir (PSL/GO) , Ora. Soraya Manato (PSL/ES), Felipe Francischini (PSL/PR),
Filipe Barros (PSL/PR) , Genecias Noronha (SOLIDARIEDADE/CE), Jaqueline Cassai (PP/RO),
João Carlos Bacelar (PR/BA) , Luciano Ducci (PSDB/PR) , Nivaldo Albuquerque (PTB/AL), Paulo Azi
(DEM/BA) , Pedro Augusto Bezerra (PTB/CE) , Rodrigo de Castro (PSDB/MG) e Zeca Dirceu
(PT/PR); e o Senador Wellington Fagundes (PR/MT) . Às quatorze horas e vinte e oito minutos os
trabalhos foram abertos e conduzidos pelo Presidente, Senador Marcelo Castro (MDB/PI), que
informou que após a reunião do Colegiado, haveria reunião da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização - CMO, no plenário 2 da Câmara dos Deputados. Comunicou
que a Reunião do CRLP continuaria a tratar sobre as indicações para os cargos da Mesa da CMO,
e para os Cargos de Relatores do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 PLD0/2020, do Projeto de Lei do Plano Plurianual - PPA 2020/2023, e da Receita do Projeto de Lei
Orçamentária Anual para 2020; bem como, Proposta de Alteração da Resolução nº 01/2006-CN.Em
seguida, o Presidente passou ao Item 01 da Pauta, que trata das indicações para os cargos da
Mesa da CMO, e reafirmou que gostaria de manter a tradição da CMO, no sentido de assegurar que
os partidos ou blocos parlamentares a que pertençam o Presidente e o Relator-Geral do Orçamento
não ocupem cargos de vice-presidentes na Mesa. Conforme este critério, os cargos da Mesa seriam
distribuídos
da
seguinte
forma:
1°
Vice-Presidente,
ao
Bloco
PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/PCdoB/PROS/AVANTE/PV/DC, na Câmara dos Deputados; 2° VicePresidente, ao Bloco PSDB/PODE/PSL, no Senado Federal; e 3° Vice-Presidente, ao Partido PT, na
Câmara dos Deputados. E esclareceu que havia indicações apenas para o cargo de Primeiro VicePresidente, tendo sido indicado o Deputado Dagoberto Nogueira (PDT/MS), pela Liderança do
Bloco PDT/PODE/SD/PCdoB/PROS/AVANTE/PV/DC; e o Deputado Josimar Maranhãozinho
(PR/MA) , 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. Diante da exposição consultou aos
Líderes Partidários se concordavam com este entendimento. Houve pronunciamentos dos
Deputados Genecias Noronha (SOLIDARIEDADE/CE), André Figueiredo (POTICE) , Felipe
Francischini (PSL/PR) , Dagoberto Nogueira (PDT/MS) e Domingos Sávio (PSDB/MG) . E atendendo
à solicitação do Deputado Genecias Noronha, o Presidente concordou em adiar a definição dos/
cargos supracitados para próxima reunião . Logo após, o Presidente mencionou que deixaria o Item
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02 da pauta para o final da reunião, relativo as indicações para os Cargos de Relator da LD0/2020,
do PPA 2020/2023 e da Receita. Em seguida, passou ao Item 03 da Pauta, que dispõe sobre dia e
horário das reuniões da Comissão. O Presidente propôs que as reuniões ordinárias da CMO fossem
realizadas às terças-feiras, às 14h30min, no plenário 2 da Câmara dos Deputados e obteve a
concordância do Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na CMO.
Continuando os trabalhos, o Presidente passou ao Item 04 da Pauta, que trata de audiências
públicas 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 havia Requerimento para ser apreciado em reunião
deliberativa da CMO, solicitando reunião de audiência pública com o tema "Autonomia do Banco
Central". Os Deputados Domingos Sávio (PSDB/MG), e Claudio Cajado (PP/BA), Representante da
Liderança do Governo na CMO, manifestaram-se sobre o Requerimento e fizeram sugestões sobre
o evento. Em prosseguimento, o Presidente passou ao Item 05 da Pauta, para análise das matérias
que seriam apreciadas na reunião extraordinária da CMO, que estava convocada para aquela data.
O Presidente listou as seguintes matérias: • Relatório apresentado à Medida Provisória nº
865/2018-CN , que "Abre crédito extraordinário, em favor da Presidência da República, no valor de
R$ 225.710.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhões, setecentos e dez mil reais) , para os fins que
especifica." Relator: Deputado Hiran Gonçalves. - Relatório apresentado à Medida Provisória nº
857/2018-CN , que "Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Defesa, no valor de R$
75 .280.000,00 (setenta e cinco milhões, duzentos e oitenta mil reais) , para os fins que especifica."
Relator: Senador Mecias de Jesus. • Requerimento nº 01/2019-CMO, que "Requer a realização de
Audiência Pública com o tema "Autonomia do Banco Central ". Autor: Deputado Edmilson Rodrigues.
· Requerimento nº 02/2019-CMO, que "Solicita seja convocado o Excelentíssimo Senhor Paulo
Roberto Nunes Guedes, Ministro de Estado da Economia, a fim de prestar esclarecimentos na
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização - CMO, sobre proposta de
Desvinculação Total do Orçamento (PEC do Orçamento) ." Autores: Deputados Beta Faro (PT/PA) ,
Bohn Gass (PT/RS) , Nelson Pellegrino (PT/BA) , Vander Loubet (PT/MS), Zé Carlos (PT/MA) e Zeca
Dirceu (PT/PR). Após dar conhecimento das matérias, o Presidente informou que se houvesse
consenso do Colegiado de Líderes, as matérias seriam apreciadas na reunião da Comissão.
Teceram pronunciamentos o Deputado Domingos Sávio (PSDB/MG) e o Senador lzalci Lucas
(PSDB/DF). O Deputado Delegado Waldir (PSL/GO) inquiriu ao Presidente se quando da vinda do
Ministro da Economia, na CMO, para prestar esclarecimentos sobre o Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2020 - Projeto de Lei nº 5/2019-CN, poderia incluir a participação da Comissão
de Finanças e Tributação - CFT/CD, para atendimento de Requerimento aprovado naquela
Comissão. O Presidente respondeu que não seria possível, pois a vinda do Ministro tem caráter
regimental, em atendimento ao art. 84 da Resolução nº 112006, do Congresso Nacional.
Continuando, o Presidente retornou ao Item 02 da Pauta, que trata sobre as indicações para as
Relatarias da LD0/2020, do PPA 2020/2023 e da Receita. O Presidente informou que para o cargo
de 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 o cargo de 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 Guimarãe,

~<

CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

(PODE/PR) . Diante do exposto, o Presidente alertou que a vaga para o cargo de Relator do PPA
caberia à representante do Senado Federal, conforme disposto no arl. 16, inciso li, da Resolução nº
0112006-CN. Quanto ao cargo de Relator da Receita do Projeto de Lei Orçamentária Anual para
2020, informou que caberia ao Senado Federal, mas não havia indicação e solicitou às Liderança
Partidárias que o fizessem. Em seguida, houve pronunciamentos sobre as indicações, e fizeram uso
da palavra o Senador Wellington Fagundes (PR/MT) e o Deputado Edmilson Rodrigues (PSOL/PA).
O Presidente consultou o Colegiado se havia concordância sobre a indicação do Deputado Cacá
Leão (PP/BA) , para o cargo de Relator do PLD0/2020; a indicação do Senador Oriovisto Guimarães
(PODE/PR), para o cargo de Relator do PPA 2020/2023, e a indicação do Senador Zequinha
Marinho (PSC/PA), para o cargo de Relator Receita. Entretanto, o Deputado Nelson Pellegrino
(PT/BA) informou que apresentou Contestação, para ser submetida à Consultoria da Câmara dos
Deputados, nos termos do art. 148 da Resolução nº 0112006-CN, e com base no arl. 16, Inciso Ili,
da mesma Resolução, manifestou-se contrário à indicação proposta para a Relataria do Projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. Sobre a questão, fizeram o uso da palavra os
Deputados Aluísio Mendes (PODE/MA), Zeca Dirceu (PT/PR) , Claudio Cajado (PP/BA) e Wilson
Santiago {PTB/PB). Não havendo consenso, o Presidente informou que todas as definições sobre
as indicações para os Cargos de Vice-Presidentes da Mesa da CMO, indicações para as Relatarias
da LD0/2020, PPA - 2020/2023 e da Receita, indicações para as Relatarias Setoriais e análise da
Proposta de Alteração da Resolução nº 01/2006-CN , seriam tratadas na próxima reunião daquele
Colegiado. E quanto as matérias constantes da pauta da Comissão, em virtude da falta de acordo
daquele Colegiado, o Presidente transferiu a sua apreciação para a próxima reunião da CMO,
prevista para o dia 07.05.2019. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, o Presidente
encerrou os trabalhos, às quinze horas e dez minutos. Antes, convocou reunião do Colegiado de
Representantes das Lideranças Partidárias na CMO, para o dia 07/05/2019, 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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