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COMUNICADO Nº 8 
 

PLPPA 2012-2015 
 
 

 
 A SECRETARIA da CMO encaminha aos Coordenadores das 
Bancadas Estaduais, modelo de ata para apresentação das emendas ao Projeto 
de Lei nº 29/2011-CN (PLPPA 2012-2015), tendo em vista o item 2.3.17 do 
Parecer Preliminar do citado projeto que dispõe: 
“2.3.17 Serão consideradas passíveis de atendimento prioritário emendas 

individuais que correspondam a empreendimentos indicados em Ata pelas 

Bancadas Estaduais, nos termos do art 47, inciso I da Resolução nº 1/2006-CN. 

2.3.17.1 Para cumprimento do item 2.3.17 cada Bancada Estadual poderá 

indicar até 06(seis) empreendimentos prioritários.” 

 Esta Secretaria aproveita para esclarecer acerca do assunto: 
 - as 06(seis) emendas individuais escolhidas pela Bancada deverão ser 
apresentadas normalmente pelo(s) seu(s) autor(es) na CMO; 
 -  na elaboração da ata da Bancada Estadual, o Coordenador deverá indicar o 
nome do autor de cada uma das 6 emendas, mesmo que o autor, seja o próprio 
coordenador. 

Brasília, 11 de novembro de 2011. 
 
 

                         MYRNA LOPES PEREIRA  
 Secretária da Comissão 
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MODELO DE ATA DE BANCADA ESTADUAL  
 

Projeto de Lei do Plano Plurianual 
2012/2015 

 

 
Aos ____ dias do mês de _____________ do ano dois mil e onze, 

reuniu-se a Bancada de Congressistas do Estado ____________, sob a 
coordenação do Dep./Sen. ______________, para eleger o novo 
Coordenador da Bancada (se for o caso) e escolher as emendas que, 
nos termos do art. 97, II e 100 da Resolução nº 01/2006-CN, 
serão apresentadas ao Projeto de Lei nº 29/2011-CN – Projeto de Lei 
do Plano Plurianual para o período de 2012/2015. Registrou-se o 
comparecimento dos seguintes Deputados e Senadores da Bancada: 
________________________. Foi eleito Coordenador da Bancada o 
Dep./Sen.  ___________________(se for o caso).  Dando prosseguimento 
foram aprovadas as seguintes emendas de Bancada:  

 
1) (elencar as emendas transcrevendo seus títulos conforme consta no   

recibo de entrega) 
2)  
3)  
4)  
5)  
 
Para atendimento do disposto no item 2.3.17 do Parecer 

Preliminar do PLPPA 2012-2015 (PLN 29/2011), indico abaixo as 
6(seis) emendas individuais consideradas passíveis de atendimento 
prioritário, por esta Bancada: 

 
1) (Transcrever conforme consta no recibo de entrega) - (nome do autor). 
2)  (Transcrever conforme consta no recibo de entrega) - (nome do autor). 
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3)  (Transcrever conforme consta no recibo de entrega) - (nome do autor). 
4)  (Transcrever conforme consta no recibo de entrega) - (nome do autor). 
5)  (Transcrever conforme consta no recibo de entrega) - (nome do autor). 
6) (Transcrever conforme consta no recibo de entrega) - (nome do autor). 
 
Nada mais havendo a tratar, assinam a presente Ata os 

 Deputados e Senadores da Bancada.  
(Digitar, de acordo com o exemplo abaixo, os nomes dos Deputados e Senadores 
que compõem a Bancada, com espaço para assinatura).  
 
 

DEPUTADOS ASSINATURA 
1) NOME LEGÍVEL  
2)NOME LEGÍVEL  
3)NOME LEGÍVEL  
4)NOME LEGÍVEL  

  
  
  

SENADORES ASSINATURA 
1)NOME LEGÍVEL  
2)NOME LEGÍVEL  
3)NOME LEGÍVEL  

 
 
 

 

                         


