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SUMÁRIO: Reunião suspensa em virtude de iníco da Or dem do Dia .

OBSERVAÇÕES

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães)  – Havendo número
regimental, declaro aberta a 24ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias da
Pauta nº 23/2001.

São 18h34min. O aviso luminoso da mesa informa que a Ordem do Dia da
Câmara está em andamento, bem como, segundo fui informado, a do Senado
Federal. Portanto, até por determinação do Presidente da Câmara, Deputado
Aécio Neves, não há como darmos início aos trabalhos.

Suspendo esta reunião e reconvoco-a para amanhã, às 10h.
Está suspensa esta reunião.
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DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO:

OBSERVAÇÕES

Reunião encerrada em virtude da realização de Ordem  do Dia no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Srs. Deputados, está
reaberta a reunião.

Fui informado de que há Ordem do Dia no Senado Federal. O Presidente
Carlos Bezerra comunica que não há nenhuma possibilidade de a Ordem do Dia
terminar num prazo que permita o funcionamento da nossa Comissão.

Com relação ao assunto da nossa pauta, o Aeroporto de Salvador, tivemos
uma reunião com a bancada baiana, e não houve acordo e nenhum avanço entre
as várias bancadas, nem mesmo nas de oposição. Fatalmente haveria aqui, de
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um lado ou de outro, movimento no sentido de se obstruir nossa reunião. Sendo
assim, faço um apelo à bancada baiana para que chegue a uma solução ainda
amanhã ou, no mais tardar, na sexta-feira. A idéia é de reiniciarmos nossos
trabalhos na terça-feira. Em função dessa pendência, ficamos praticamente com a
semana perdida, porque há uma divergência muito forte em relação a esse
assunto. Apenas para informar aos Srs. Deputados isso. O esforço vem sendo
feito. Parece que algum avanço foi obtido, mas não teríamos condições de dar
prosseguimento ao tema aqui, até porque há Ordem do Dia no Senado Federal.

Alguém gostaria de fazer algum comentário? (Pausa.) Não há.
Não havendo mais nada a ser tratado e não sendo possível, dentro do

prazo de reabertura dos nossos trabalhos, número e condições de voto, declaro
encerrada esta reunião, convocando nova reunião para terça-feira próxima, às
14h30min.

Está encerrada a sessão.


