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O SR. PRESIDENTE (Deputado João Dado) - Declaro aberta a reunião.
Informo aos senhores[p1] que os avulsos das matérias encontram-se na mesa dos trabalhos.
Há quorum para deliberação nas 2 Casas do Congresso Nacional.
Apreciação da Ata.
Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura da ata por ter sido distribuída

antecipadamente.
Não havendo discussão, conforme estabelecido na alínea “f” do art. 8º do Regulamento Interno da

Comissão, coloco em votação a ata da 5ª reunião ordinária, realizada em 6 de maio de 2009.
A ata está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Alguns avisos.
Foi encaminhado em 11 de maio o seguinte comunicado aos gabinetes dos senhores membros da

Comissão e também por correio eletrônico: após pesquisa junto às Comissões Permanentes da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal e visando contribuir com a diminuição de gastos em material de expediente, a
Secretaria informa que, a partir da semana que vem, encaminhará as convocações de reuniões da Comissão
somente através do correio eletrônico.

É de vital importância manter a caixa de correio eletrônico disponível para recebimento, tendo em vista o
retorno de grande número de mensagens. Os avisos de reuniões também estarão disponíveis na página da
Comissão na Internet, em Notícias, Agenda Semanal e Reuniões da CMO — Convocações e Pautas —, a partir da
sexta-feira anterior à da semana da sua realização.

No item Expediente, conforme decidido na 4º reunião extraordinária, realizada em 17 de abril de 2008, foi
dispensada a leitura dos expedientes, que serão transcritos nas notas taquigráficas desta reunião. Informo ainda
que a lista com os expedientes será enviada através do correio eletrônico aos gabinetes dos membros e às
lideranças partidárias nesta data.

Passamos a Ordem do Dia.
Item 1 da pauta.
Projeto de Lei nº 4/2009-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério das Cidades e

de Encargos Financeiros da União, crédito especial no valor global de 6 bilhões de reais, para os fins que especifica.
Por solicitação do Líder do PMDB na Câmara dos Deputados, Deputado Henrique Eduardo Alves, e do

Vice-Líder do Governo no Congresso Nacional, Deputado Gilmar Machado, retiro de pauta o Projeto de Lei nº
4/2009-CN, Item 1 desta pauta de hoje.

Item 2 da pauta.
Requerimento nº 4/2009-CMO, para realização de audiência pública conjunta com a Comissão de

Legislação Participativa com o propósito de debater o Projeto de Lei de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010.
Seus autores são o Deputado Paulo Rubem Santiago e o Senador Cristovam Buarque.

Não estando nenhum dos 2 autores presente, fica adiada a apreciação do requerimento.
Imediatamente passo a palavra e a Presidência da Comissão ao nosso Presidente, Senador Almeida Lima.

(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Antes de encerrar a presente reunião, convoco uma outra

em caráter ordinário para o dia 20 de maio, quarta-feira, às 14h30min, neste  Plenário.
Declaro encerrada a reunião.


