CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE REPRESENTANTES DAS LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS COM
ASSENTO NA COMIISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO,
REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2008.
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte do mês de maio do ano de dois mil e oito, foi
realizada reunião com o Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com
assento na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, na sala de
reuniões da Presidência, cuja pauta era a discussão do Relatório Preliminar
apresentado com Emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2009.
Foi registrado o comparecimento dos seguintes parlamentares: - Deputados: Mendes
Ribeiro Filho, Presidente; Colbert Martins, pelo PMDB; Carlos Zarattini, pelo PT;
Carlos Busato, representando o PTB; Raimundo Gomes de Matos, pelo PSDB; Lázaro
Botelho, pelo PP; Mendonça Prado, pelo DEM; Rodrigo Rollemberg; Julião Amin,
representando o PDT; Edmilson Valentim, pelo PcdoB; e João Leão, representando a
Liderança do Governo no Congresso Nacional; e - Senadores: Gim Argello, Segundo
Vice-Presidente, Delcídio Amaral, Relator-Geral da Proposta Orçamentária para 2009;
e Serys Slhessarenko, Relatora do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2009. Foi registrada a presença do Deputado Augusto Faria. A reunião foi iniciada pelo
Presidente da Comissão, Deputado MENDES RIBEIRO FILHO que enfatizou a
necessidade de votação hoje, pelo Plenário da CMO, do Relatório Preliminar do PLDO,
como mudança da imagem da Comissão. 1-) Relatório Preliminar apresentado com
Emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2009 – PLDO 2009. A
Relatora do PLDO 2009, Senadora Serys Slhessarenko, informou que havia entregue o
Relatório Preliminar apresentado com Emendas no dia 16 de maio, às 18 horas, na
Secretaria da Comissão, tendo sido também disponibilizado nessa data na Página da
Comissão na Internet e destacou pontos relevantes do Relatório. Informou que foram
apresentadas 59 emendas ao Relatório Preliminar, e que deste total 12 emendas o
voto foi pela aprovação, 12 pela aprovação parcial, 14 pela inadmissibilidade e 21
emendas pela rejeição. Por sugestão do Presidente da CMO, Deputado Mendes
Ribeiro Filho, a Relatora citou a alteração efetuada no item 2.3.8 da Parte Especial –
Normativa, que trata das ações, objetos de emendas individuais, consideradas
prioritárias para atendimento, que será apresentada através do adendo ao Relatório
Preliminar com Emendas. Reforçou que, conforme estabelecido no item 2.3.6 do
referido Relatório, que acatará apenas de 2 a 5 emendas individuais por Unidade da
Federação. O Deputado Rodrigo Rollemberg questionou a possibilidade do prazo de
apresentação de emendas ao Projeto iniciar-se no dia vinte e seis de maio e o prazo
final ser estendido por mais três dias. Ao informar da impossibilidade do atendimento à
solicitação, o Presidente reforçou a necessidade da votação do Relatório no dia vinte
de maio, para o fiel cumprimento dos prazos regimentais. O Presidente apresentou a
simulação do cronograma de tramitação da Proposta Orçamentária para 2009 para
promover orientação aos parlamentares quanto ao estabelecimento de prazos e, por
ser ano eleitoral, não haver atraso na apreciação da matéria. 2-) Convocação de
reunião: o Presidente comunicou a realização de reunião do Colegiado no dia 27 de
maio, terça-feira, às quinze horas, para definição dos Coordenadores e membros dos
Comitês Permanentes da Comissão. ENCERRAMENTO: os trabalhos foram
encerrados às onze horas e dez minutos. Para constar, eu, Myrna Lopes Pereira,
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Secretária, lavrei a presente Ata, que, após a aprovação e assinatura do Presidente,
será encaminhada aos membros do Colegiado de Representantes das Lideranças
Partidárias com assento na Comissão e dada publicidade na Página da Comissão na
internet. Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. Presidente. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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