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NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO M ISTA
DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO,

REALIZADA  EM 02 DE  MARÇO DE 2004.

 O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro abertos os trabalhos da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, na forma regimental.

De acordo com o livro de presenças, não há quorum na Câmara dos Deputados para deliberação
da matéria.

A sessão será aberta apenas para leitura do expediente.
Comunico aos Srs. Parlamentares que a reunião de audiência pública, que contaria com a

presença do Secretário-Geral do Tesouro Nacional, Sr. Joaquim Ferreira Levi, marcada para as 15h, foi
cancelada, tendo em vista a viagem de S.Sa. ao exterior. Oportunamente marcaremos nova reunião.

Concedo a palavra ao Deputado Rodrigo Maia.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, V.Exa. informou que não há quorum para

deliberar. Como a errata só foi distribuída hoje, solicito que se cumpra o Regimento. De acordo com o
art. 37, só deve ser convocada a próxima reunião depois de cumprido o prazo regimental de 3 sessões.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tendo em vista o fato de na quinta-feira não
chegarmos ao prazo suficiente, a reunião fica convocada para terça-feira da próxima semana.

Concedo a palavra ao Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, o Deputado Rodrigo Maia, de forma

adequada, citou o Regimento. Mas temos outras matérias que não dizem respeito ao PPA. Esta semana
poderíamos discuti-las, analisá-las e votá-las. Solicito a V.Exa. que não cancele a reunião, porque os
temas que não dizem respeito ao PPA podem ser analisados nesta semana. Na próxima terça-feira
poderemos examinar a matéria referente ao PPA, apresentada pelo Deputado Rodrigo Maia, que não
questionou os demais temas. Não há por que questionar, já que a Comissão deve analisar e discutir as
matérias.

Havendo quorum esta semana, evidentemente as matérias poderão ser discutidas e votadas.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, pergunto ao Relator, Senador Sibá

Machado, se no novo relatório que irá ler consta a auditoria que está sendo feita pelo TCU, pelo
Ministro Benjamin Zymler, sobre algumas irregularidades constantes do atual PPA. Solicito que, na
próxima reunião, além das discussões que teremos, a respeito das erratas que têm de ser publicadas e
da obediência dos prazos, seja esclarecido o assunto.

O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - A matéria somente será melhor esclarecida na próxima
reunião.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Será esclarecida na próxima reunião. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há várias matérias que não se referem ao

PPA. São avisos do Tribunal de Contas.
Em face do exposto, convocamos sessão extraordinária para amanhã, às 15h10min.
Está encerrada a presente reunião.


