
                  CONGRESSO NACIONAL
                   Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Resultado de Reunião do Colegiado de Representantes
 das Lideranças Partidárias com assento na CMO,

convocada para 1º/07/2008, às 14h30min

- Relatório Apresentado ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2009 - PLDO 2009 :
1. O Presidente solicitou empenho dos Representantes das Lideranças Partidárias para que a

reunião ordinária convocada para amanhã, dia 2 de julho, às 14h30min, possa atingir quorum regimental
para deliberação e votar o Relatório e a Errata apresentados pela Relatora, Senadora Serys Slhessarenko.

2. O Presidente informou aos parlamentares que para concluir a votação do Relatório amanhã
será necessária a apresentação de poucos destaques, sugerindo então, que os impasses sejam
resolvidos antes da reunião com a Relatora e as Consultorias de Orçamento da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal.

3. Os Deputados Ayrton Xerez, que esteve na reunião representando o DEM/CD, e Raimundo
Gomes de Matos pelo PSDB/CD solicitaram à Relatora alguns ajustes em seu Relatório para que a
votação ocorra dentro do prazo regimental conforme pedido do Presidente da CMO.

- Projeto de Lei nº 13/2008-CN que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do
Esporte, crédito suplementar no valor de R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais), para reforço
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.

1. O Presidente pediu esforço dos parlamentares para que o Plenário da Comissão autorize a
redução do prazo para apresentação de emendas para 2 dias (dias 3 e 4 de julho) junto à Secretaria da
Comissão, para que o projeto seja votado no dia 8 de julho no Plenário da Comissão.

- Projeto de Lei  Orçamentário Anual para 2009 – PLOA 2009:
            1. O Presidente informou que quanto à realização de audiências públicas regionais para debater o
PLOA 2009, pretende atender à todos os partidos.

Brasília, 1º de julho de 2008.

MYRNA LOPES PEREIRA
                 Secretária de Comissão

Resultado 4 -  CRLP, em 1º-07-08, às 14h30


