CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Resultado da Reunião do Colegiado de Representantes
das Lideranças Partidárias com assento na CMO,
convocada para 06/08/2008, às 14 horas
- Designação das Relatorias Setoriais da LOA para 2020:
1. O Presidente solicitou empenho das Lideranças Partidárias para que sejam feitas as indicações
dos Relatores Setoriais ao PLOA 2020 com brevidade, tendo em vista o envio da Proposta Orçamentária
pelo Poder Executivo até 31 de agosto, conforme art. 35, § 2º, inciso III do ADCT. Não ocorrendo essas
indicações, os relatores serão designados pelo Presidente da Comissão, na forma do art. 17, § 2º, da
Resolução 01/2006.
2. O Presidente informou aos parlamentares que a designação dos Relatores Setoriais está
condicionada à votação da Alteração da Resolução nº 01/2006-CN, tendo em vista que há necessidade de
se ajustar as áreas temáticas à atual estrutura dos Ministérios.
3. O Representante da Liderança do Governo no Congresso Nacional, Deputado Claudio Cajado
(PP/BA), fez um apelo aos partidos para que fizessem as indicações dos Relatores Setoriais visando ao
bom andamento das atividades da CMO.
Projeto de Lei nº 05/2019-CN - LDO 2020 - que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e
execução da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências”. (LDO/2020)”.

-

1. O Presidente informou que o Relator da LDO, Deputado Cacá Leão (PP/BA), apresentará uma
alteração ao Parecer Preliminar, a qual deverá ser aprovada antes da apreciação do Relatório Final
Apresentado.
2. O Relator informou que a referida alteração visa atender as Bancadas Estaduais que não
apresentaram emendas no prazo regimental. Informou, ainda, que apresentará Complementação de Voto
ao Relatório Final Apresentado.
3. O Senador Oriovisto Guimarães (PODE/PR) informou que elaborou destaque requerendo a
supressão parcial do valor do fundo partidário sugerido pelo Relator, tendo em vista sua preocupação com
a opinião pública.
4. O Presidente pediu esforços dos parlamentares para que o Plenário da Comissão aprecie a
alteração do Parecer Preliminar, o Relatório Final Apresentado e Complementação de Voto na reunião
deliberativa convocada para amanhã, dia 07 de agosto às 14h30min.
5. Os Deputados Nelson Pellegrino (PT/BA), Bohn Gass (PT/RS), André Figueiredo (PDT/CE) e o
Senador Jean Paul Prates (PT/RN), se manifestaram contra a apreciação da matéria até que o governo
cumpra os acordos estabelecidos com os parlamentares para votação do PLN 04/2019.
- Projeto de Lei nº 08/2019-CN: que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das Justiças Federal,
Eleitoral e do Trabalho, crédito especial no valor de R$ 89.660.000,00, (oitenta e nove milhões, seiscentos
e sessenta mil reais) para os fins que especifica”, Relator Deputado Silvio Costa Filho.
1. O Presidente solicitou empenho dos parlamentares para apreciação da matéria na reunião
deliberativa convocada para amanhã.
2. Os Deputados Nelson Pellegrino (PT/BA), Bohn Gass (PT/RS), André Figueiredo (PDT/CE) e o
Senador Jean Paul Prates (PT/RN), mais uma vez se manifestaram contra a apreciação da matéria até o
cumprimento do acordo já mencionado.
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- Requerimentos:
Requerimento nº 10/2019: que "requer a realização de Audiência Pública com a presença do General da
reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo, para prestar
esclarecimentos neste órgão técnico acerca do emprego dos recursos públicos por parte do atual
governo”, de autoria dos Deputados Beto Faro, Bohn Gass, Nelson Pellegrino, Vander Loubet, Zé Carlos e
Zeca Dirceu.
Requerimento nº 11/2019: que “requer a realização de audiência pública com o tema: "Reestruturação da
Secretaria Especial da Receita Federal", de autoria do Deputado Edmilson Rodrigues.
Requerimento nº 12/2019: que “requer que seja convocado o Excelentíssimo Senhor Luiz Henrique
Mandetta, Ministro de Estado da Saúde, para prestar esclarecimentos na Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização/CMO sobre a liberação de emendas objetivando à aprovação da
Proposta de Emendas à Constituição – PEC que promove a Reforma da Previdência", de autoria dos
Deputados Beto Faro, Bohn Gass, Nelson Pellegrino, Zé Carlos e Zeca Dirceu.
1. Foi sugerido que os requerimentos não fossem apreciados na reunião convocada para amanhã,
07/08/2019.
- Alteração da Resolução 01/2006-CN:
1. O Presidente, após distribuição de cópia da Minuta do Projeto de Resolução do Congresso
Nacional que altera disposições da Resolução nº 01/2006-CN, informou que teria reunião com o
Presidente do Congresso Nacional, Senador Davi Alcolumbre (DEM/AP), para tratar da apreciação
daquela matéria e alertar sobre a importância de sua aprovação para a CMO.

Brasília, 6 de agosto de 2019.

WALBINSON TAVARES DE ARAÚJO
Secretário-Executivo de Comissão
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