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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhoras e Senhores, há 

número regimental para a abertura dos trabalhos. Declaro iniciada a reunião de 

instalação e eleição da Mesa Diretora da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização para o ano de 2013. 

Eu quero, antes de mais nada, saudar aqui o Senador Lobão Filho, os Srs. 

Senadores, Deputados, Deputadas. 

Hoje nós estamos encerrando o nosso mandato à frente da Comissão. 

Estamos ainda aguardando a possibilidade do quorum para que possamos fazer 

hoje a eleição do novo Presidente, a nova Mesa Diretora da Comissão. Mas eu 

quero aqui fazer, em primeiro lugar, um agradecimento a todos os Parlamentares da 

Câmara e do Senado que, ao longo deste período, estiveram junto conosco numa 

experiência que, para mim, foi extremamente positiva, e eu fico muito grato pela 

parceria do Colégio de Líderes e dos Parlamentares que fizeram parte desta 

Comissão. 

Quero fazer aqui um agradecimento especial à nossa Consultoria de 

Orçamento, na pessoa do Ricardo Volpe, e à nossa assessoria, nossa Consultoria 

de Orçamento do Senado, na pessoa do Orlando, que foram também parceiros 

incansáveis do trabalho durante todo este período. 

E quero fazer um registro muito especial à assessoria das bancadas, à 

assessoria dos partidos, que foram fundamentais para o sucesso do nosso trabalho. 

Sou extremamente grato aos senhores e às senhoras, tanto dos partidos da base do 

Governo como dos partidos da Oposição, por uma relação fraterna e de confiança, 

de lealdade que nós estabelecemos aqui na Comissão. 

Então, há as melhores referências dos trabalhos dos senhores, das senhoras. 

Com certeza, farei sempre esse registro sobre a qualidade da assessoria que nós 

temos na Comissão, tanto a nossa Consultoria, como eu já disse, como também dos 

nossos amigos e amigas que aqui fazem assessoria das bancadas e também dos 

Parlamentares integrantes desta Comissão. As assessorias legislativas também, de 

Ministérios, de diversas instituições que acompanham, no dia a dia, o nosso 

trabalho. 

Nós produzimos um relatório de atividades que será, posteriormente, 

distribuído a todos, fazendo um balanço de todos os avanços institucionais que nós 
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tivemos ao longo deste período. E eu espero que os próximos integrantes da 

Comissão possam dar sequência a esse trabalho, avançando ainda mais a partir 

daquilo que desenvolvemos. 

Quero aqui, na pessoa da Socorro, agradecer a toda a nossa Secretaria 

Executiva, a toda a sua equipe, ao pessoal que trabalhou comigo também junto ao 

Gabinete da Presidência, à imprensa e todos aqueles que foram parceiros e que 

foram, sem dúvida alguma, os principais responsáveis pelo sucesso da nossa 

gestão. 

Por uma questão regimental, a nossa reunião era às 15h. Às 15h30min nós 

não tínhamos quorum, esperamos, também não temos ainda, e na próxima semana, 

então, já a nova composição da Comissão estará com a responsabilidade de realizar 

a reunião de eleição da nova Mesa e composição da Comissão. Agradeço a todos 

os senhores e senhoras. 

Está encerrada esta sessão. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Humberto Souto) - Há número regimental 

para abertura dos trabalhos. 

 Assumo a condução dos trabalhos, conforme o estabelecido no caput do art. 

14, da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional.  

 Declaro iniciada a reunião de eleição da Mesa Diretora da Comissão Mista de 

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização para o ano de 2013. 

 Não há quórum para deliberação nas representações do Senado Federal.  

 Convoco a continuação desta reunião de eleição para o dia 3 de abril, quarta-

feira, às 14h30min, neste plenário. 

 A reunião está suspensa. 
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do Presidente. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Está reaberta a reunião 

para dar continuidade... 

 O SR. DEPUTADO ANDRÉ FIGUEIREDO - Sra. Presidente, uma questão de 

ordem preliminar. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Só queremos dizer que 

estamos dando continuidade à reunião — V.Exa. pode falar a qualquer tempo — 

convocada para a eleição da Mesa Diretora da Comissão Mista de Orçamento. 

 V.Exa. tem a palavra para uma questão de ordem. 

 O SR. DEPUTADO ANDRÉ FIGUEIREDO - O art. 29, § 1º, determina que em 

até 30 minutos a reunião tem que ser aberta após convocada. Já se passaram 

exatamente 57 minutos. 

 Portanto, peço a V.Exa. que suspenda a abertura desta reunião e determine 

que uma nova reunião seja convocada para a próxima semana ou para amanhã. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Deputado André, V.Exa. 

sabe perfeitamente que eu sou cumpridora fiel do Regimento. Aqui estava sendo 

realizado, quando eu entrei, exatamente às 14h40min, um debate com o Ministro 

Padilha, que estava neste plenário. Tenho que contar o tempo a partir do momento 

em que houve a evacuação desta sala. Não posso sentar no mesmo lugar em que 

outras pessoas estão. 

 Se me der 1 minutinho, eu vou responder a V.Exa. se posso ou não deferir 

essa questão de ordem. Por favor. 

 Alguma outra questão de ordem? 

 O SR. DEPUTADO GUILHERME CAMPOS - Queria endossar a questão de 

ordem feita pelo Deputado André. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Pois não. Estou apenas 

conferindo o horário em que realmente este plenário ficou vazio. Se V.Exa. tiver 

razão... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sra. Presidente, sem querer entrar 

no mérito, e já entrando, pela ordem. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Pois não, Deputado 

Cajado. 
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 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Veja, se houve conflito de horários 

entre o esvaziamento do plenário em que estava pré-agendada a realização desta 

reunião da Comissão de Orçamento e este momento, houve um problema que a 

Comissão não pode resolver. O artigo do Regimento é claro neste aspecto: se foi 

solicitado pelo Deputado e Líder André, do PDT, que se procedesse ao 

encerramento desta reunião, de acordo com o art. 29, § 1º, V.Exa. não tem outra 

alternativa a não ser cumpri-la. O contrário seria um desrespeito ao Regimento.  

 E já quero tratar de outro assunto. Estou vendo que existe uma disputa pela 

Presidência da Comissão. Essa é uma questão que tem que ser resolvida não no 

bate chapa ou numa eventual disputa no plenário desta Comissão, mas entre os 

Líderes dos partidos, o Presidente Renan Calheiros e o Presidente Henrique 

Eduardo Alves.  

 Pela experiência que nós outros temos nesta Comissão, se iniciarmos os 

trabalhos da Comissão Mista de Orçamento com uma disputa, ela não funcionará.  

 Portanto, faço um apelo pelo entendimento e peço a V.Exa. que, de acordo 

com a questão de ordem levantada pelo Deputado André, encerre a reunião e que 

nós promovamos, através dos Líderes dos partidos com assento nesta Comissão, 

entendimento para que possamos fazer, como sempre fizemos, as votações nesta 

Comissão pelo entendimento e pelo cumprimento de acordo. Se pudermos evitar a 

disputa, nós estaremos fazendo um benefício enorme para a Comissão; caso 

contrário, pode escrever, em linhas certas, em palavras corretas, que esta Comissão 

irá ingressar num ambiente beligerante que não atenderá aos requisitos que nós 

historicamente temos para fazê-la funcionar.  

 Portanto, peço a V.Exa. que, aproveitando a questão de ordem do Deputado 

André, encerre a reunião e chame, através da liderança dos Presidentes da Câmara 

e do Senado, uma reunião urgente com os Líderes para decidir essa questão. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Pois não.  

 Eu queria, antes de mais nada, pedir desculpas ao Deputado Cláudio Puty. 

V.Exa. não repare, porque eu não ouvi adequadamente, dado o ambiente tenso. 

 Tenho que concordar, a questão de ordem procede.  

 Portanto, vou encerrar esta reunião e convocar uma outra para a próxima 

terça-feira, às 14h30min. E todos os Líderes presentes deverão participar de uma 
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reunião hoje, às 18 horas, aqui na sala da Presidência, para tratar deste assunto: 

eleição da Presidência desta Comissão. 

 Está encerrada a reunião. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO 
 

NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES 
 

TEXTO COM REDAÇÃO FINAL 
 

Versão para registro histórico 
 

Não passível de alteração 
 
 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FIS CALIZAÇÃO  
EVENTO: Reunião Ordiná ria  N°: 0285/13 DATA: 10/04/2013  
INÍCIO: 16h19min  TÉRMINO: 16h38min  DURAÇÃO: 00h19min  
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 00h19min  PÁGINAS: 2  QUARTOS: 1  
 
 

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO  
 

 
 
 
SUMÁRIO: Eleição da Mesa Diretora.  
 
 

OBSERVAÇÕES 
 

Houve  intervenção fora do microfone . Inaudível.  



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 0285/13  10/04/2013 
 
 

 1

 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Declaro... 

 Peço aos Srs. Parlamentares que tomem assento... 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Eu não vou realizar 

sessão nenhuma. 

 Declaro aberta... 

 Eu posso solicitar aos Srs. Parlamentares que tomem assento? Senador 

Walter... (Pausa prolongada.) 

 Há número regimental para a abertura dos trabalhos. Solicito... 

 O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Sra. Presidente, questão de ordem. 

Eu chamo a atenção de V.Exa., porque passou do horário determinado. Eu solicito a 

V.Exa. ... 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Bruno, ela não lhe deu questão de 

ordem. Espera aí!  

 O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Não... 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Ela não lhe deu questão de ordem. 

Temos que respeitar a Presidenta. 

 O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Já está declarada... 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Vamos respeitar a Presidenta! 

 O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Já está declarada a questão... 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Vamos respeitar a Presidenta! 

 O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Já está apresentada a questão de 

ordem. 

 (A Sra. Presidenta faz soarem as campainhas.)  

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Novamente.  

Há número regimental para a abertura dos trabalhos. Assumo a condução dos 

trabalhos, conforme estabelecido no caput do art. 14 da Resolução nº 1, de 2006, do 

Congresso Nacional.  

Antes de declarar iniciada a reunião, eu gostaria de dizer ao Plenário — peço 

ao Senador Edison Lobão Filho — que, após longas reuniões, o nome do Senador 

Edison Lobão Filho foi escolhido por unanimidade (palmas) para encabeçar a chapa 
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da Comissão de Orçamento. Diante desse fato, quero também comunicar ao 

Plenário que, por deferência de S.Exa. e dos demais Líderes, quase na sua maioria, 

há o entendimento de que não deva haver eleição nenhuma até que o Presidente, 

os Líderes e os demais companheiros possam se reunir para fazer a devida 

composição da chapa, respeitando a proporcionalidade e, assim, iniciar, já que a 

LDO estará na Casa na segunda-feira, um trabalho calmo, com consenso, dirigido à 

expectativa do que esta Casa, o Governo e o País inteiro esperam, ou seja, ter o 

Orçamento discutido e aprovado.  

Portanto, eu declaro suspensa esta reunião e convoco outra para terça-feira, 

às 14 horas. 

Está encerrada a reunião. (Palmas.) 
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 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Há número regimental 

para abertura dos trabalhos. 

 Assumo a condução dos trabalhos, conforme estabelecido no caput do art. 14 

da Resolução nº 01, de 2006, do Congresso Nacional. 

 Declaro iniciada a reunião de eleição da Mesa Diretora da Comissão Mista de 

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização para o ano de 2013.  

 Há quórum para deliberação nas representações da Câmara dos Deputados e 

do Senado Federal. 

 Expediente.  

Ofício nº 126, de 2013, de 19 de março, do Senador Eunício Oliveira, Líder do 

PMDB e do Bloco da Maioria, indicando o Senador Lobão Filho, do PMDB, do 

Maranhão, para o cargo de Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.  

 Ofício nº 239, de 2013, de 26 de março, do Deputado José Guimarães, do PT, 

do Ceará, Líder do PT, indicando o Deputado Miguel Corrêa, do PT, de Minas 

Gerais, para o cargo de Relator-Geral do Projeto de Lei Orçamentária para 2014. 

Ofício nº 346, de 2013, de 27 de março, do Deputado Carlos Sampaio, Líder do 

PSDB, indicando o Deputado Bruno Araújo, do PSDB, de Pernambuco, para o cargo 

de 1º Vice-Presidente desta Comissão. 

 Ofício nº 420, de 2013, de 1º de abril, do Deputado Eduardo Sciarra, Líder do 

PSD, indicando o Deputado Guilherme Campos, do PSD, de São Paulo, para o 

cargo de 3º Vice-Presidente desta Comissão. 

Ofício nº 150, de 2013, de 16 de abril, do Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB e 

do Bloco da Maioria, indicando o Senador Francisco Dornelles, do PP, do Rio de 

Janeiro, para o cargo de 2º Vice-Presidente desta Comissão. 

 Consulto o Plenário sobre se podemos fazer a eleição por aclamação. 

 O SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY - Sim, Sra. Presidenta. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Para a eleição da Mesa o PR 

está de acordo. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Será apenas para a 

eleição da Mesa. 
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 O SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY - Estamos de acordo, porque tem 

ocorrido um procedimento assim quando há entendimento geral de todos os 

Senadores e Deputados. Temos procedido dessa forma no Senado, Sra. Presidenta. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Pois não. Obrigada. 

 O SR. DEPUTADO FÁBIO RAMALHO  - O PV está de acordo. 

 O SR. SENADOR EDUARDO AMORIM  - O Bloco União e Força do Senado 

também está de acordo, Sra. Presidenta. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MEURER  - O Partido Progressista também está 

de acordo. 

 O SR. DEPUTADO FÁBIO RAMALHO  - O PV/PPS também está de acordo. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Está de acordo o PR? 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA  - O PR está de acordo. 

 O SR. DEPUTADO GUILHERME CAMPOS  - O PSD na Câmara está de 

acordo. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Deputado Claudio 

Cajado, V. Exa. quer manifestar-se? 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - O DEM também está de acordo. 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA  - O PR está de acordo, Sra. 

Presidente. 

 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO  - Sra. Presidenta, o Bloco 

PT/PSB/PDT/PCdoB — falo também aqui por autorização do Líder do PMDB no 

Senado —, e o Bloco PMDB/PP, pelo Senado, também estão de acordo com a 

eleição por aclamação. 

 O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR  - Sra. Presidente, o PT na Câmara 

também está de acordo com a votação por aclamação. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Pois não. O PT na 

Câmara de acordo. Todos estão de acordo... 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sra. Presidente, o 

PSDB, na Câmara, está de acordo. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Deputada Rose de Freitas) - Pois não. O PSDB está 

de acordo. 
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 O SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY - Sra. Presidente, pela ordem. O 

Senador Acir Gurgacz tem uma palavra muito importante a dizer com respeito ao 

entendimento havido sobre aclamação ou não. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Pois não, Senador Acir 

Gurgacz. 

 O SR. SENADOR ACIR GURGACZ - É só para dizer, Sra. Presidenta, que o 

PDT está de acordo com a votação por aclamação. Desejo sucesso ao nosso 

Presidente na condução dos trabalhos. (Palmas.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Esta Comissão 

parabeniza V.Exa., que propugnou pelo entendimento, mostrando altivez política e 

buscando a pacificação da Comissão. 

 Em votação a proposta de eleição por aclamação. 

 Na representação da Câmara dos Deputados. Os Srs. Deputados que a 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovada.  

 Na representação do Senado Federal. Os Srs. Senadores que a aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovada. 

 Foi aprovada a eleição por aclamação. (Palmas.) 

 Declaro eleito e empossado o Senador Lobão Filho, do PMDB, do Maranhão, 

como Presidente da Comissão para 2013. 

 Declaro eleito e empossado o Deputado Bruno Araújo, do PSDB, de 

Pernambuco, como 1º Vice-Presidente da Comissão para 2013. 

 Declaro eleito e empossado o Senador Francisco Dornelles, do PP, do Rio de 

Janeiro, como 2º Vice-Presidente da Comissão para 2013. 

 Declaro eleito e empossado o Deputado Guilherme Campos, do PSD, de São 

Paulo, como 3º Vice-Presidente da Comissão para 2013. 

 Agradeço a todos e passo a Presidência ao Senador Lobão Filho. (Palmas.) 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Só temos a lamentar a rápida 

interinidade de V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Srs. Senadores, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas aqui presentes, as minhas primeiras palavras são para 
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saudar o ilustre Deputado Paulo Pimenta, do PT, do Rio Grande do Sul, que, com 

brilhantismo e altivez, conduziu a bom termo os trabalhos da Comissão Mista de 

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização no ano passado. 

  Reconheço que, nessa tarefa nobre e exitosa, S.Exa. soube encontrar o 

necessário equilíbrio político para encaminhar as votações das matérias, 

contemplando com sabedoria os interesses maiores da Nação brasileira. 

 Saúdo ainda, e efusivamente, o grande trabalho do Relator-Geral, meu 

colega, o Senador Romero Jucá, do meu Partido, o PMDB, que, como todos os 

Relatores Setoriais, com absoluto denodo, possibilitou a votação do Orçamento 

Geral da União de 2012.  

 Cumprimento e parabenizo a Secretaria — a Secretária da CMO, a Sra. Maria 

do Socorro de Lacerda Dantas, e toda a sua equipe —, que garantiu o 

funcionamento desta Comissão. E desde já os convido a somar esforços para que 

possamos neste ano alcançar bom êxito nos nossos trabalhos. 

 Cumprimento também os servidores da Consultoria de Orçamento e 

Fiscalização Financeira das duas Casas, Senado e Câmara, também fundamentais 

nesta empreitada. 

 Saibam que todos nós, Deputados e Senadores, que ora compomos esta 

importante Comissão, seremos guardiães das reais aspirações da Nação brasileira, 

que serão reguladas pelo futuro Orçamento Geral da União.  

 Somos sabedores de uma inolvidável assertiva: dos nossos trabalhos o Brasil 

poderá ter um instrumento eficiente para o seu crescimento. 

 Tomo posse como Presidente desta Comissão, sabendo dos novos desafios, 

mas, com a ajuda de todos e de todas, inúmeras serão as nossas conquistas. Sei, 

por experiência de vida, que nada de grandioso se constrói sozinho ou de forma 

isolada e convoco a todos, meus colegas, meus companheiros Parlamentares, para 

fazermos uma gestão compartilhada e exitosa para o nosso País. 

 Eu quero agradecer especialmente à minha companheira Rose, Presidente 

até então desta Comissão, por ter conduzido de forma tão brilhante a transição. 

 Convoco os meus companheiros de Mesa, o 1º Vice-Presidente, o 2º Vice-

Presidente e o 3º Vice-Presidente, a comporem esta Mesa. 
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 Quero fazer um especial agradecimento ao Senador Acir Gurgacz, que trouxe 

a pacificação dentro das difíceis negociações políticas que são inerentes a qualquer 

processo de escolha dentro do Congresso Nacional. S.Exa., com visão de estadista 

e preocupação com o Estado Brasileiro, soube abrir mão do seu justo direito de 

concorrer, fazendo com que esta eleição pudesse ser por aclamação. Faço esse 

registro neste momento. 

 Convoco para amanhã, às 14 horas, reunião de Líderes para discutirmos a 

nomeação e indicação dos Relatores Setoriais e dos Conselhos e, para às 

14h30min, reunião da Comissão Mista de Orçamentos. Portanto, suspendo os 

trabalhos desta reunião para que possamos continuar amanhã, com a composição 

completa desta Comissão. 

 Nada mais havendo a declarar, pergunto aos meus colegas Vice-Presidentes 

se querem fazer uso da palavra. (Pausa.) 

 Está suspensa a sessão até amanhã, às 14h30min. 
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Cumprimento os nobres 

Deputados e Deputadas, Senadores e Senadoras presentes.  

Relembro aos senhores membros que dia 16 de abril foi lido no plenário o 

Ofício nº 239, de 26 de março, do Deputado José Guimarães, Líder do PT, indicando 

o Deputado Miguel Corrêa para o cargo de Relator-Geral do Projeto de Lei 

Orçamentária. 

 Conforme o disposto no art. 17 e no § 1º do art. 19 da Resolução nº 01/2006, 

o dia 22 de abril é o prazo final para a indicação das seguintes relatorias: Relator da 

Receita, Relator do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, Relatores setoriais 

do Projeto de Lei Orçamentária para 2014 e o Relator das contas prestadas pelo 

Chefe do Poder Executivo, além das suas próprias, a dos presidentes dos órgãos 

dos poderes Legislativo, Judiciário e do Chefe do Ministério Público. Para fazer as 

indicações, as lideranças partidárias deverão observar o disposto no art. 16, da 

Resolução nº 01/2006. 

 Item importante: o dia 22 — prazo que prorrogo até o dia 25 — também será 

o prazo final, conforme estabelece o art. 18 da mesma resolução, para a indicação 

dos membros e coordenadores dos seguintes comitês: Comitê de Avaliação, 

Fiscalização, Controle e Execução Orçamentária; Comitê de Avaliação da Receita; 

Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com indícios de 

Irregularidades Graves e o Comitê de Exame de Admissibilidade de Emendas. 

Tendo em vista que o dia 22 é segunda-feira, informo que o prazo foi 

estendido até quinta-feira. Portanto, solicito a indicação por parte dos líderes 

partidários dos Parlamentares que integrarão o colegiado de representantes das 

lideranças partidárias com assento nesta Comissão. 

 Antes de encerrar esta sessão, convoco a próxima sessão para às 14h30min 

na próxima terça-feira, comunicando a reunião de líderes, para que possamos fechar 

os nomes de todos os relatores, será às 14h da mesma terça-feira. 

 Declaro encerrada a sessão. 




