
                  CONGRESSO NACIONAL
                   Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Resultado de Reunião do Colegiado de Representantes
 das Lideranças Partidárias com assento na CMO,

convocada para 14/04/2009, às 14h30min

1-) Relatores Setoriais da Proposta Orçamentária para 2010.
 
 a) As escolhas das Relatorias Setoriais foram feitas conforme estabelece os seguintes artigos da
Resolução nº 01/2006-CN, alterada pela Resolução nº 03/2008-CN:

- Artigo 16 inciso VIII – o critério de rodízio será adotado na designação dos Relatores Setoriais do
projeto de lei orçamentária anual, de forma que não seja designado, no ano subsequente, membro de
mesmo partido para relator da mesma área temática;

- Artigo 17 § 1º Dentre as relatorias setoriais do projeto de lei orçamentária anual, caberá ao
Senado Federal 4 (quatro) relatorias, observando-se o seguinte:

I - quando o Relator-Geral pertencer à Câmara dos Deputados, caberá ao Senado Federal a
primeira, terceira, quinta e sétima escolhas e à Câmara dos Deputados as demais.

Foram feitas apenas a primeira e a segunda escolha, as demais não foram escolhidas tendo em
vista que o Bloco da Maioria/SF não estava presente.

A ordem de escolha ficaram assim definidas:

1ª prioridade de escolha: Bloco da Minoria (DEM/PSDB)
Escolha: Área Temática I – Infra-estrutura
Relator Setorial: Senador EFRAIM MORAIS-DEM/PB

2ª prioridade de escolha: Blocão PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Escolha: Área Temática III – Integ. Nac.e Meio Ambiente
Relator Setorial: Deputado ANTÔNIO ANDRADE PMDB/MG

3ª prioridade de escolha:  Bloco da Maioria (PMDB/PP)

4ª prioridade de escolha:Blocão PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

5ª prioridade de escolha: Bloco do Governo (PT/PR/PRB/PSB/PcdoB)

6ª prioridade de escolha: Bloco PSDB/DEM/PPS

7ª prioridade de escolha: PTB

8ª prioridade de  escolha: Blocão PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

9ª prioridade de escolha: Bloquinho  PSB/PDT/PcdoB/PMN

10ª prioridade de escolha: Bloco PSDB/DEM/PPS
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2-) Comitês Permanentes

O Presidente informou, que o Blocão (PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB), conforme o
cálculo de proporcinalidade na Câmara dos Deputados teria direito a 15 (quinze) vagas nos Comitês
Permanentes. Tendo em vista que o Bloco fez 17 (dezessete) indicações o mesmo teria que desistir de 2
(duas) indicações.

3-) Continuação da reunião

O Presidente  convocou a continuação da reunião do Colegiado para amanhã, dia 15 de abril, às
14 horas, para definição dos Coordenadores e membros dos Comitês Permanentes da Comissão e dos
Relatores Setoriais do PLOA 2010.

                                                                             Brasília, 14 de abril de 2009.

MYRNA LOPES PEREIRA
                 Secretária de Comissão

Resultado 3 -  CCBE, em 19-5-08, às 18h


