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O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Boa tarde a todos os 

senhores assessores, funcionários e jornalistas. Não me refiro aos Deputados e 

Senadores porque não estou vendo nenhum deles, uma vez que todos estão na sala 

da Presidência. Não queiram imaginar a gritaria que está lá dentro. 

Eu vim abrir os trabalhos, há quorum regimental para isso. 

Declaro iniciada a 21ª Reunião Ordinária da CMO, destinada à apreciação 

das matérias da Pauta nº 26/2011. Informo que os avulsos se encontram na 

Secretaria, como de costume. Há quorum para deliberação na representação da 

Câmara dos Deputados e na do Senado Federal.  

Os Srs. Parlamentares não estão neste plenário, estão na outra sala, mas há 

quorum. 

Estamos produzindo hoje um acordo para votar alguns PLNs. Estes, também 

por acordo, serão adicionados ao relatório preliminar do Deputado Arlindo Chinaglia. 

Hoje, ao final do expediente, encerra-se o prazo de emendas ao relatório preliminar 

do Deputado Arlindo Chinaglia. E nós pretendemos votá-lo amanhã, por acordo, 

para cumprirmos rigorosamente o nosso calendário, haja vista que a próxima 

semana será difícil, porque teremos um feriado nacional na quarta-feira.  

Por isso, estou abrindo a reunião, com a documentação comprobatória de que 

há quorum, e suspendendo-a para retomá-la amanhã às 14 horas para a apreciação 

ou não dos PLNs acordados e do relatório preliminar do PLOA do Deputado Arlindo 

Chinaglia. 

Está suspensa esta reunião. 

Tenham todos uma boa tarde.  

Fiquem com Deus. 
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O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Boa tarde a todos. 

Declaro reiniciada a 21ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias da Pauta 

nº 26/2011. 

Informo que os avulsos se encontram sobre as mesas de trabalho. 

Cancelo a reunião extraordinária convocada para hoje, às 14h30min, e 

também as reuniões extraordinárias do dia 27 de outubro, amanhã, quinta-feira, às 

10 horas, às 14 horas e às 16 horas. 

Deputados Rogério Marinho e Efraim Filho, eu consultaria V.Exas., 

representantes do PSDB e do DEM, sobre o apelo do Senador Walter Pinheiro, 

dizendo que o Plano Plurianual está sem nenhuma emenda. Já foi estudado com as 

bancadas. Então, indago se V.Exas. concordariam em deixarmos a reunião de 

amanhã só para o Plano Plurianual e, na próxima semana, votaríamos o relatório do 

Deputado Arlindo Chinaglia. 

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Eu entendo que V.Exa, Sr. 

Presidente, tem conduzido de maneira equânime, serena e muito equilibrada os 

nossos trabalhos, mas eu peço a V.Exa. que tenhamos cuidado com o acordo que 

firmamos hoje com o Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Sem dúvida, Deputado, e 

interrompo V.Exa. para dizer que acordo é acordo. Fiz esse apelo porque o Senador 

Walter Pinheiro assim me solicitou, e eu não poderia deixar de fazê-lo. 

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Perfeito, Sr. Presidente. 

Eu estarei aqui a postos na terça-feira de manhã. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Conforme o acordado no 

Colégio de Líderes, nós estamos votando hoje as atas e o Item 14. 

O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Ficou tudo para terça-feira, Sr. 

Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Tudo para terça e nada para 

hoje. 

Deputado Danilo Forte, V.Exa. me disse que havia acordo para votar o Item 

14... 
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O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Estávamos estudando um acordo, Sr. 

Presidente, mas, diante da ausência do Deputado Claudio Cajado, que conduz os 

entendimentos, não conseguimos terminar o estudo. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Muito bem, Deputado Efraim. 

Ficam, então, os senhores convidados e convocados para a próxima terça-

feira, às 10 horas, quando analisaremos o parecer do Deputado Arlindo Chinaglia, a 

pauta retroanunciada e tudo o que chegar até segunda-feira, conforme Myrna está 

recomendando. 

Está encerrada a reunião. 

Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus. 

 




