
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Segunda Sessão Legislativa Ordinária
Qüinquagésima Segunda Legislatura

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO M ISTA
DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO,

REALIZADA EM 11 E 13 DE MAIO DE 2004.

O SR. PRESIDENTE  (Senador Gilberto Mestrinho) - Não há número regimental para
deliberação nem na Câmara nem no Senado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, faço um apelo para que
tentemos realizar uma reunião ainda esta semana, porque já foram concluídos alguns
relatórios na área de crédito que precisamos votar para facilitar a sessão do Congresso. São
créditos para a área de transporte e outras.

Se convocarmos uma reunião para quinta-feira, agili zaremos alguns créditos.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, o crédito foi-me enviado na

semana passada e há prazo para emendas. Ainda não o recebi, apesar de saber que já está
pronto para me ser entregue.

Vou hoje tratar desse assunto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem de haver um requerimento

para que a matéria entre na pauta na próxima reunião.
A nossa intenção é de que haja reuniões e que se constitua a nova Comissão, porque

o nosso prazo já se esgotou. Assim, faço um apelo às Lideranças e a todos que se interessam
por esse trabalho para que compareçam pelo menos às reuniões. O Deputado Gilmar
Machado está sugerindo que façamos um sorteio de automóvel para que haja número.
(Risos.)

Na época da votação do Orçamento, todo mundo comparece, mas, passada essa fase,
temos dificuldade de conseguir quorum, embora haja créditos a serem votados e matérias
importantes a serem deliberadas pela Comissão.

Em face disso, encerro esta reunião e marco outra para quinta-feira, às 10 horas,
neste plenário.

(Suspensa a reunião.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Declaro reiniciada a 12º reunião
ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à
apreciação das Pautas nºs 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12.

Não há quorum para deliberação no Senado Federal.
Antes de encerrar os trabalhos, convoco reunião para a instalação da eleição da

Mesa Diretora no próximo dia 18 de maio, terça-feira, em horário a ser posteriormente
avisado, pelo fato de o Ministro Guido Mantega ter confirmado presença também nesse dia.
Dessa forma, o horário da Comissão fica na dependência da vinda do Sr. Ministro, que
poderá ser às 14h, 14h30min ou 15h.

A Secretaria avisará a todos os Srs. Parlamentares o horário.
Declaro encerrada a presente reunião.


