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O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Havendo número

regimental, declaro abertos os trabalhos da presente reunião. Expediente. Foi

recebida a seguinte correspondência: Ofício n° 165, de 5 de setembro de 2001, do

Sr. Deputado Eunício Oliveira, solicitando abonar a ausência à reunião realizada no

dia 5, próximo passado. Infelizmente, como está previsto no âmbito da Comissões,

não há abano de faltas. Farei constar na íntegra, na ata desta reunião, a justificativa

de S.Exa. Tendo distribuído cópia da ata da reunião anterior a todos os membros

presentes, indago da necessidade de sua leitura. (Pausa.) Por sugestão do

Deputado Luiz Piauhylino, dispensa-se a leitura da ata. Em discussão a ata.(Pausa.)

Não havendo quem queira discutir acerca de seus termos, passamos à votação da

mesma. Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovada a ata da reunião anterior. Ordem do Dia. A presente reunião destina-se à

apreciação de requerimentos contidos no cronograma preliminar dos trabalhos

apresentados pelo Sr. Relator. Adiada para hoje, em virtude de acatamento de

questão de ordem formulada pelo Sr. Deputado Jurandil Juarez, na reunião anterior.

O procedimento de apreciação dos requerimentos, consoante o resultado da última

reunião, consolida a definição do cronograma apresentado pelo Sr. Relator.

Concedo a palavra ao Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO CONFÚCIO MOURA – Sr. Presidente, Srs. Deputados

Presentes, na sessão passada, nós apresentamos o nosso projeto básico de

atuação na CPI. Então, já foi lido na semana passada, e eu solicito do ilustre

Presidente a dispensa de nova leitura, tendo em vista ter sido feita na sessão

passada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Concedida a dispensa da

leitura. Esta Presidência, concedida a dispensa da leitura, coloca em votação os



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - SIVAM
Número: 000907/01 TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS Data: 12/09/01

2

requerimentos constantes na leitura do Relator, realizada na reunião da semana

passada. (Pausa.) Não havendo quem queira se manifestar de maneira contrária,

esta Presidência, com a aprovação dos membros presentes, declara aprovados os

requerimentos formulados pelo Sr. Relator. Aprovados os requerimentos, esta

Presidência concede a palavra àqueles que desejarem fazer uso da mesma.

(Pausa.) Não havendo quem queira fazer uso da palavra, convoco reunião a

realizar-se no dia 19 de setembro de 2001, quarta-feira que vem, às 14 horas, com

pauta a ser distribuída. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a

reunião.


