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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Castro. MDB - PI) - Há quórum regimental para 

abertura dos trabalhos.  

Declaro iniciada a 4ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização destinada à apreciação das matérias constantes da pauta.  

Suspendo a reunião para continuarmos a reunião de Líderes e tomarmos as 

decisões necessárias às deliberações que faremos hoje à tarde. 

(A reunião é suspensa.) 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Castro. MDB - PI) - Declaro reaberta a 4ª Reunião 

Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à 

apreciação das matérias constantes da pauta. 

Peço que abram o painel, para que sejam registradas as presenças. (Pausa.) 

Peço que liguem os computadores, para os Parlamentares poderem registrar 

presença. 

(Pausa prolongada.) 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Castro. MDB - PI) - Peço aos Parlamentares que 

registrem presença no ponto, já que não estamos conseguindo usar os computadores 

para essa finalidade. 

(Pausa prolongada.) 

O SR. LUIZ DO CARMO (MDB - GO) - Sr. Presidente... 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Castro. MDB - PI) - Pois não, Senador Luiz Carlos do 

Carmo. 

O SR. LUIZ DO CARMO (MDB - GO) - Sr. Presidente, enquanto os colegas põem 

presença ali, eu queria dizer que nós fizemos um acordo para o Governo liberar 1 bilhão 

de reais para construções do Programa Minha Casa, Minha Vida. Eu fui atrás disso hoje 

no Ministério, e está tudo parado, Sr. Presidente. 

Eu acho que deveríamos cobrar isso do Ministro Paulo Guedes, porque não fizeram 

nada — nós aprovamos, e até agora não há resultados da parte deles. 

O senhor podia, como Presidente, tentar ver se antecipa esse negócio para nós. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Castro. MDB - PI) - V.Exa. tem total razão. Esse foi 

um acordo feito nesta Comissão a muitas mãos, em que estiveram à frente o Relator 

Deputado Hildo Rocha, o nosso Líder do Governo na Comissão, Deputado Claudio 
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Cajado, a nossa Líder no Congresso Nacional, Deputada Joice Hasselmann, este 

modesto Presidente da CMO e vários outros Líderes. 

Nós estamos esperando que o Governo cumpra com aquilo que foi acertado. 

Estamos começando a semana de trabalho hoje e faremos gestões no sentido de saber 

como estão essas decisões no âmbito do Executivo. 

Há quórum para deliberação nas representações das duas Casas do Congresso 

Nacional.  

Expediente. 

Declaro lidos os Expedientes recebidos pela Comissão até a presente data, tendo 

em vista que essas informações encontram-se publicadas na página CMO na Internet. 

Aviso: 

Informo que no dia 4 de julho, quinta-feira próxima, às 10 horas, no plenário 2 da 

Câmara dos Deputados, será realizada a reunião de audiência pública convocada com a 

finalidade de debater o Projeto de Lei Complementar nº 295, de 2016, que dispõe sobre 

as normas gerais de planejamento, orçamento, fundos, controle e avaliação da 

administração pública, e, propõe a revogação da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 

que disciplina a elaboração do orçamento federal, em virtude da aprovação do 

Requerimento nº 8, de 2019, da CMO, de autoria dos Srs. Deputados Lucas Gonzalez, na 

3ª Reunião Ordinária, em 18 de junho de 2019, alterado com a subscrição do Deputado 

Hildo Rocha e da Senadora Kátia Abreu, em atendimento ao disposto no art. 255 do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 

Apreciação das atas. 

Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura das atas, por 

terem sido distribuídas antecipadamente. 

Caso haja alguma retificação a ser feita, peço aos Srs. Parlamentares que se 

manifestem. (Pausa.) 

Coloco em votação as atas das seguintes reuniões: 3ª Reunião Ordinária, realizada 

no dia 18, 19 e 25 de junho de 2019; 4ª Reunião de Audiência Pública, realizada no dia 19 

de junho de 2019. 

As atas estão em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovadas. 
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As atas estão em votação da representação do Senado Federal. 

O Srs. Senadores que as aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 

Aprovadas. 

Ordem do Dia. 

Item 1. Apreciação das sugestões de emendas a serem apresentadas pela 

Comissão ao Projeto de Lei nº 5/2019-CN, LDO 2020. 

Foram recebidas dos membros da CMO 19 sugestões de emendas em Anexo de 

Metas e Prioridades e 46 emendas ao texto. 

Algumas sugestões de emendas foram repetidas, totalizando assim 17 emendas 

foram sugeridas ao anexo de Metas e Prioridades e 36 de texto. 

Comunico aos Srs. Parlamentares que, segundo acordo estabelecido na reunião do 

Colegiado de Representante das Lideranças Partidárias na CMO, serão liberadas as 

emendas sugeridas. 

Com a palavra a Senadora Kátia Abreu, para falar sobre as emendas que foram 

fruto de deliberação na reunião do Colegiado de Líderes agora há pouco. 

A SRA. KÁTIA ABREU (PDT - TO) - Obrigada, Sr. Presidente.  

Foram feitas 46 emendas ao texto e 19 emendas ao Anexo de Metas. 

As emendas ao texto foram todas acolhidas. Quanto às relacionadas ao Anexo, 

após acordo de Líderes, decidiu-se eleger as seguintes ações: I - 20RG, que é a 

modernização da estrutura dos Institutos Federais de Educação do Brasil — a parte 

tecnológica, mas também a parte de equipamentos e de ampliação, reforma e construção; 

II - A7.652, que diz respeito à implantação de melhorias sanitárias domiciliares para 

prevenção e controle de doenças e agravos em localidades urbanas de Municípios com 

população até 50 mil habitantes, de autoria do Deputado Hildo Rocha. A primeira é de 

autoria do Senador Flávio Bolsonaro e do Deputado Zeca Dirceu — interessante a 

coincidência; achei ótimo, muito bom. (Risos.) 

O Senador Jean Paul, do PT, também apresentou emenda para os Institutos 

Federais. 

O SR. BOHN GASS (PT - RS) - Só uma correção, Senadora: a do Senador Flávio 

Bolsonaro é referente a apoio a infraestrutura básica, e não ao IFET. 

A SRA. KÁTIA ABREU (PDT - TO) - Vocês estragam tudo, não é? Nossa! (Risos.) 
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O SR. BOHN GASS (PT - RS) - É que foi feita uma citação que não conferiu com a 

verdade. 

A SRA. KÁTIA ABREU (PDT - TO) - Desculpe. Está bem; não podemos nem ter 

paz neste País. (Risos.) Queremos, pelo menos na Comissão de Orçamento, pacificar. 

Então está bem, a emenda é do Senador Jean Paul, do Rio Grande do Norte, e do 

Deputado Federal Zeca Dirceu, do Paraná.  

Obrigada pela correção. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Castro. MDB - PI) - Em discussão as propostas de 

emendas da CMO ao Anexo de Metas e Prioridades e as propostas ao texto do Projeto de 

Lei nº 5, de 2019, do Congresso Nacional, que é a LDO. 

Está aberta a discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão.  

As emendas estão em votação na Câmara dos Deputados.  

Os Srs. Parlamentares que as aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 

Aprovadas. 

Em votação, na representação do Senado Federal.  

As Sras. Senadoras e os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

Aprovadas. 

Não havendo nenhuma matéria extrapauta, declaro encerrada a nossa reunião. 


