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DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO 
 
 
 
SUMÁRIO: Reunião suspensa. 
 

OBSERVAÇÕES 
 
 
 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhoras e senhores, há número regimental para 
abertura dos trabalhos.  

Declaro iniciada a 15ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 25, de 2012.  

Informo que os avulsos das matérias encontram-se nas mesas dos trabalhos.  
Não há quorum para deliberação. 
Na reunião dos Líderes que realizamos há pouco, marcamos nova reunião para às 18 horas. Estamos 

buscando entendimento para que possamos hoje votar o relatório preliminar.  Na medida em que não 
conseguirmos chegar a um entendimento, informo que vou incluir na pauta e colocarei em deliberação o relatório 
preliminar na reunião das 18 horas. Portanto, teremos uma deliberação hoje, seja pelo entendimento, seja pela 
manifestação da maioria dos Parlamentares presentes.  

Isto posto, informo que, às 18 horas, daremos início à reunião para deliberarmos hoje sobre o relatório 
preliminar, sob pena de comprometermos os prazos para votação do Orçamento.  

Esta reunião está suspensa e convocada para às 18 horas.  
(A reunião é suspensa.) 
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COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO 
EVENTO: Reunião Ordinária N°: 1495/12 DATA: 13/11/2012 
INÍCIO: 19h45min TÉRMINO: 19h50min DURAÇÃO: 00h05min 
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 00h05min PÁGINAS: 1 QUARTOS: 1 
 

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO 
 
 
 
SUMÁRIO: Reunião cancelada. 
 

OBSERVAÇÕES 
 
 
 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhoras e senhores, comunico a todos que, 
buscando ainda entendimento entre as Lideranças e honrando aqui o nosso compromisso de auxiliar todas as 
bancadas para verem atendidos os seus objetivos, em conversa com os Líderes e com o Presidente Marco 
Maia, estou definindo o cancelamento da reunião de hoje, cancelando todas as reuniões de amanhã e marcando 
reuniões a partir da próxima terça-feira. 

Na terça-feira e na quarta-feira da semana que vem, tínhamos agendado também, às 14 horas, nossas 
audiências públicas. Teremos que fazer uma reorganização com a nossa amiga Socorro, porque temos as 
audiências públicas do COI marcadas na semana que vem, na terça-feira e quarta-feira. Portanto, o nosso prazo 
começa a ficar complexo. 

Agradeço aqui ao nosso amigo Luciano pela cocada da semana passada. Eu tinha entendido que 
outros assessores também trariam, de seus Estados, nesta semana, algum tipo de colaboração para o bom 
andamento da nossa reunião, mas ficou só na Bahia essa contribuição. (Risos.) 

De resto, agradeço pelo convívio fraterno que tenho com os senhores e com as senhoras, desejando a 
todos um bom fim de semana, e nos reencontraremos aqui, na próxima terça-feira. 

Bom feriado e bom fim de semana a todos e a todas. 
Mais duas cocadas nos autos de trabalho. Vamos ver se isso motiva os senhores e as senhoras para a 

semana que vem. Cada um que trouxer alguma coisa vai receber um registro público. Pelo jeito, teremos cocada 
no Natal deste ano. (Risos.) 


