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14.03COMISSÃO MISTA DE PLANOS,ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO Hora:

Data:CONGRESSO NACIONAL

Altineu Côrtes

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2015-Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
30420003

Texto do objetivo proposto:

0726-Ampliar o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional e qualificar a assistência farmacêutica
no âmbito do SUS.

Objetivo:

Ministério da SaúdeÓrgão:

Metas Emendadas

03X5 03X5 - Disponibilizar 95% dos medicamentos
estrategicos demandados por portadores
cadastrados nas unidades de saude do SUS

03X5 - Disponibilizar 95% dos medicamentos
estrategicos demandados por portadores
cadastrados nas unidades de saude do SUS

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Altineu Côrtes

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2015-Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
30420004

Texto do objetivo proposto:

0724-Fortalecer as instâncias do controle social e os canais de interação com o usuário, com garantia de transparência e
participação cidadã.

Objetivo:

Ministério da SaúdeÓrgão:

Metas Emendadas

Reduzir em 7,5 % ao ano o n¿mero de decisoes
judiciais que obrigam o SUS ao atendimento a
usuarios

Reduzir em 7,5 % ao ano o n¿mero de decisoes
judiciais que obrigam o SUS ao atendimento a
usuarios

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Arthur Oliveira Maia

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: null

Tipo de Programa:

Autor da Emenda
27390005

Ampliar a capacidade portuária, por meio da adequação da infraestrutura e
superestrutura nos portos organizados marítimos brasileiros.

Texto do objetivo proposto:

Objetivo:

Órgão:
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Data:CONGRESSO NACIONAL

Metas Emendadas

Adequar instala¿¿es portu¿rias de acostagem, de
prote¿¿o ¿ atraca¿¿o e opera¿¿o de navios, de
movimenta¿¿o e armazenagem de cargas, de
circula¿¿o e das instala¿¿es gerais em portos
mar¿timos

Adequar instala¿¿es portu¿rias de acostagem,
de prote¿¿o ¿ atraca¿¿o e opera¿¿o de navios,
de movimenta¿¿o e armazenagem de cargas,
de circula¿¿o e das instala¿¿es gerais em
portos mar¿timos

Regionalizações Emendadas Região Total Unidade

2311 Vetor Logístico Nordeste 4 projeto

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Bebeto

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2015-Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
30280002

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com
ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde,
aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar.

Texto do objetivo proposto:

0713-Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade
e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e
hospitalar.

Objetivo:

Ministério da SaúdeÓrgão:

Metas Emendadas

Implantar 100 novas equipes de aten¿¿o
domiciliar, 65 novas Equipes Multiprofissionais
Aten¿¿o Domiciliar (EMAD) e 35 novas Equipes
Multiprofissionais de Apoio (EMAP)

Implantar 100 novas equipes de aten¿¿o
domiciliar, 65 novas Equipes Multiprofissionais
Aten¿¿o Domiciliar (EMAD) e 35 novas Equipes
Multiprofissionais de Apoio (EMAP)

Regionalizações Emendadas Região Total Unidade

2362 Região Nordeste 100 equipe

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:



23/11/2015

 43Página 4 dePPA/2016/2019 - Espelhos de Emendas de Objetivo

14.03COMISSÃO MISTA DE PLANOS,ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO Hora:

Data:CONGRESSO NACIONAL

Betinho Gomes

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2015-Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
30530001

Texto do objetivo proposto:

0713-Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade
e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e
hospitalar.

Objetivo:

Ministério da SaúdeÓrgão:

Metas Emendadas

03Z5 Alcancar 20.335 medicos brasileiros e estrangeiros
atuando em regioes prioritarias para o SUS, por
meio do Programa Mais Medicos, do PROVAB e
de contratacao direta.

Alcancar 20.335 medicos brasileiros e
estrangeiros atuando em regioes prioritarias
para o SUS, por meio do Programa Mais
Medicos, do PROVAB e de contratacao direta.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Betinho Gomes

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2015-Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
30530002

Texto do objetivo proposto:

0714-Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das
ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e
violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.

Objetivo:

Ministério da SaúdeÓrgão:

Metas Emendadas

Numero de obitos por dengue reduzido em 50%,
passando de 405 obitos em 2014 para 203 obitos
ate 2019

Numero de obitos por dengue reduzido em 50%,
passando de 405 obitos em 2014 para 203
obitos ate 2019

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:
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14.03COMISSÃO MISTA DE PLANOS,ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO Hora:

Data:CONGRESSO NACIONAL

Betinho Gomes

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2015-Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
30530003

Texto do objetivo proposto:

0714-Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das
ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e
violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.

Objetivo:

Ministério da SaúdeÓrgão:

Metas Emendadas

Reduzir a taxa incidencia de sifilis congenita no
Brasil para 3,5 casos a cada mil nascimentos

Reduzir a taxa incidencia de sifilis congenita no
Brasil para 3,5 casos a cada mil nascimentos

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Carlos Eduardo Cadoca

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2027-Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
10710002

Preservar e promover a diversidade, a memória e o patrimônio cultural brasileiro
Texto do objetivo proposto:

0783-Preservar e promover a diversidade, a memória e o patrimônio cultural brasileiroObjetivo:

Ministério da CulturaÓrgão:

Metas Emendadas

04JP Ampliar de 38 para 60 o n¿mero de bens culturais
de natureza imaterial reconhecidos.

Ampliar de 38 para 60 o n¿mero de bens
culturais de natureza imaterial reconhecidos.

04JR Apoiar 250 Pontos de Mem¿ria, em conson¿ncia
com o Programa Cultura Viva.

Apoiar 250 Pontos de Mem¿ria, em
conson¿ncia com o Programa Cultura Viva.

04JS Fomentar 700 atividades culturais de povos,
comunidades tradicionais e grupos de culturas
populares.

Fomentar 700 atividades culturais de povos,
comunidades tradicionais e grupos de culturas
populares.

04JT Identificar o patrm¿nio museol¿gico de 400
institui¿¿es brasileiras

Identificar o patrm¿nio museol¿gico de 400
institui¿¿es brasileiras

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto: Aprovado
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14.03COMISSÃO MISTA DE PLANOS,ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO Hora:

Data:CONGRESSO NACIONAL

Carlos Eduardo Cadoca

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2035-Esporte, Cidadania e Desenvolvimento

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
10710003

Ampliar e qualificar o acesso da população ao esporte e lazer, com fortalecimento das ações intersetoriais e redução das
desigualdades regionais.

Texto do objetivo proposto:

1127-Ampliar e qualificar o acesso da população ao esporte e lazer, com fortalecimento das ações intersetoriais e
redução das desigualdades regionais.

Objetivo:

Ministério do EsporteÓrgão:

Metas Emendadas

04GQ Ampliar o apoio a eventos esportivos de car¿ter
educacional e participativo, de forma inclusiva e
cooperativa, que valorizem a diversidade cultural.
Realizando 2500 projetos.

Ampliar o apoio a eventos esportivos de car¿ter
educacional e participativo, de forma inclusiva e
cooperativa, que valorizem a diversidade
cultural. Realizando 2500 projetos.

Regionalizações Emendadas Região Total Unidade

2332 Região Nordeste 450 unidade

2333 Nacional 1.200 unidade

2334 Região Centro-Oeste 300 unidade

2335 Região Sudeste 350 unidade

2336 Região Sul 150 unidade

2337 Região Norte 50 unidade

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Carlos Eduardo Cadoca

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2076-Desenvolvimento e Promoção do Turismo

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
10710004

Promover os destinos, produtos e serviços turísticos brasileiros no País e no exterior.
Texto do objetivo proposto:

1112-Promover os destinos, produtos e serviços turísticos brasileiros no País e no exterior.Objetivo:

Ministério do TurismoÓrgão:

Metas Emendadas

04EX Aumentar de 48,4 para 60 a nota de dimens¿o
Marketing e Promo¿¿o do Destino no ¿ndice de

Aumentar de 48,4 para 60 a nota de dimens¿o
Marketing e Promo¿¿o do Destino

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta
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14.03COMISSÃO MISTA DE PLANOS,ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO Hora:

Data:CONGRESSO NACIONAL

Competitividade do Turismo Nacional no ¿ndice de Competitividade do Turismo
Nacional

Regionalizações Emendadas Região Total Unidade

2344 Região Centro-Oeste 44 unidade

2345 Região Sudeste 65 unidade

2346 Região Norte 35 unidade

2347 Região Sul 69 unidade

2348 Região Nordeste 95 unidade

04EZ Aumentar a entrada anual de turistas estrangeiros
no pa¿s de 6,2 milh¿es para 10 milh¿

Aumentar a entrada anual de turistas
estrangeiros no pa¿s de 6,2 milh¿es para 10
milh¿

Justificativa do Voto:
Voto:

Emenda está de acordo com as normas vigentes.

Aprovado

Carlos Eduardo Cadoca

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2076-Desenvolvimento e Promoção do Turismo

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
10710005

Aumentar a competividade dos destinos, produtos e serviços turísticos..
Texto do objetivo proposto:

1111-Aumentar a competitividade dos destinos, produtos e serviços turísticos.Objetivo:

Ministério do TurismoÓrgão:

Metas Emendadas

04ET Concluir 3.000 obras de infraestrutura tur¿stica Concluir 3.000 obras de infraestrutura tur¿stica

Regionalizações Emendadas Região Total Unidade

2338 Região Centro-Oeste 200 unidade

2339 Nacional 2.500 unidade

2340 Região Nordeste 1.220 unidade

2341 Região Norte 200 unidade

2342 Região Sudeste 480 unidade

2343 Região Sul 400 unidade

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Emenda está de acordo com as normas vigentes.

Aprovado
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14.03COMISSÃO MISTA DE PLANOS,ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO Hora:

Data:CONGRESSO NACIONAL

Carmen Zanotto

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2015-Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
29250003

Texto do objetivo proposto:

1120-Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da Rede de
Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, e
da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.

Objetivo:

Ministério da SaúdeÓrgão:

Metas Emendadas

Adequar a ambi¿ncia de 250 maternidades
(reforma e aquisi¿¿o de equipamentos) para a
aten¿¿o humanizada ao parto e nascimento.

Adequar a ambi¿ncia de 250 maternidades
(reforma e aquisi¿¿o de equipamentos) para a
aten¿¿o humanizada ao parto e nascimento.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Carmen Zanotto

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2015-Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
29250004

Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde, com
ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede de
Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, e da Rede de
Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.

Texto do objetivo proposto:

1120-Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da Rede de
Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, e
da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.

Objetivo:

Ministério da SaúdeÓrgão:

Metas Emendadas

028H Realizar 24 milh¿es de mamografias bilaterais para
rastreamento do c¿ncer de mama em mulheres de
50-69 anos.

Realizar 24 milh¿es de mamografias bilaterais
para rastreamento do c¿ncer de mama em
mulheres de 50-69 anos.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:
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14.03COMISSÃO MISTA DE PLANOS,ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO Hora:

Data:CONGRESSO NACIONAL

Carmen Zanotto

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2080-Educação de qualidade para todos

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
29250005

Texto do objetivo proposto:

1007-Ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e modalidades da educação básica, em
colaboração com os sistemas de ensino, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e à formação cidadã, contemplando as
especificidades da diversidade e da inclusão.

Objetivo:

Ministério da EducaçãoÓrgão:

Metas Emendadas

Apoiar a constru¿¿o de 4 mil escolas de educa¿¿o
b¿sica.

Apoiar a constru¿¿o de 4 mil escolas de
educa¿¿o b¿sica.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Carmen Zanotto

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2080-Educação de qualidade para todos

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
29250006

Texto do objetivo proposto:

1007-Ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e modalidades da educação básica, em
colaboração com os sistemas de ensino, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e à formação cidadã, contemplando as
especificidades da diversidade e da inclusão.

Objetivo:

Ministério da EducaçãoÓrgão:

Metas Emendadas

Apoiar oferta de educa¿¿o em tempo integral de
forma a ampliar gradualmente o atendimento para
7 milh¿es de matriculas

Apoiar oferta de educa¿¿o em tempo integral de
forma a ampliar gradualmente o atendimento
para 7 milh¿es de matriculas

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Carmen Zanotto

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2016-Políticas para as Mulheres: Promoção da Igualdade e Enfrentamento à Violência

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
29250007

Texto do objetivo proposto:

0931-Promover a autonomia econômica, social, sexual e a garantia de direitos, considerando as mulheres em sua
diversidade e especificidades

Objetivo:

Secretaria de Políticas para as MulheresÓrgão:



23/11/2015

 43Página 10 dePPA/2016/2019 - Espelhos de Emendas de Objetivo
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Data:CONGRESSO NACIONAL

Metas Emendadas

Capacitar 15.000 mulheres urbanas, rurais, do
campo, da floresta e das ¿guas para o
fortalecimento de sua participa¿¿o no mundo do
trabalho

Capacitar 15.000 mulheres urbanas, rurais, do
campo, da floresta e das ¿guas para o
fortalecimento de sua participa¿¿o no mundo do
trabalho

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Carmen Zanotto

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2083-Qualidade Ambiental

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
29250008

Texto do objetivo proposto:

1102-Reduzir a pressão sobre os recursos naturais e a poluição por meio da implementação da Política Nacional de
Resíduos Sólidos com a inclusão socioeconômica de catadores de materiais recicláveis.

Objetivo:

Ministério do Meio AmbienteÓrgão:

Metas Emendadas

Elevar de 37%, em 2013, para 90% em 2019 o
patamar da popula¿¿o brasileira beneficiada por
Planos Municipais de Res¿duos S¿lidos

Elevar de 37%, em 2013, para 90% em 2019 o
patamar da popula¿¿o brasileira beneficiada por
Planos Municipais de Res¿duos S¿lidos

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Com. Assuntos Economicos

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2079-Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
60050003

Texto do objetivo proposto:

0859-Fomentar a competitividade e a inovação nas cadeias produtivas e a harmonização das relações de consumo por
meio da metrologia, avaliação da conformidade e regulamentação técnica.

Objetivo:

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio ExteriorÓrgão:

Metas Emendadas

Ampliar de 3 para 65 os laborat¿rios da Rede
Laborat¿rios Associados ao Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO)
para Inova¿¿o e Competitividade (RELAI).

Ampliar de 3 para 65 os laborat¿rios da Rede
Laborat¿rios Associados ao Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(INMETRO) para Inova¿¿o e Competitividade
(RELAI).

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Voto:
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Data:CONGRESSO NACIONAL

Justificativa do Voto:

Com. Assuntos Economicos

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2038-Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
60050004

Texto do objetivo proposto:

1157-Ampliar a capacidade do Estado de prover entregas à sociedade com agilidade, qualidade e sustentabilidade a
partir do aprimoramento da gestão de recursos e processos

Objetivo:

Ministério do Planejamento, Orçamento e GestãoÓrgão:

Metas Emendadas

Rever os marcos legais e os procedimentos
jur¿dicos das ag¿ncias reguladoras, visando a
amplia¿¿o da seguran¿a jur¿dica no pa¿s, com
regras claras e cumprimento de contratos e
obriga¿¿es, para tornar

Rever os marcos legais e os procedimentos
jur¿dicos das ag¿ncias reguladoras, visando a
amplia¿¿o da seguran¿a jur¿dica no pa¿s, com
regras claras e cumprimento de contratos e
obriga¿¿es, para tornar

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Com. Assuntos Economicos

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2038-Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
60050005

Texto do objetivo proposto:

1157-Ampliar a capacidade do Estado de prover entregas à sociedade com agilidade, qualidade e sustentabilidade a
partir do aprimoramento da gestão de recursos e processos

Objetivo:

Ministério do Planejamento, Orçamento e GestãoÓrgão:

Metas Emendadas

Aperfei¿oar o Marco Regulatorio das Concess¿es
e das PPP para ampliar os investimentos em
infraestrutura

Aperfei¿oar o Marco Regulatorio das
Concess¿es e das PPP para ampliar os
investimentos em infraestrutura

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:
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Data:CONGRESSO NACIONAL

Com. Assuntos Economicos

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2024-Comércio Exterior

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
60050006

Texto do objetivo proposto:

0807-Aprimorar os instrumentos de apoio creditício oficial às exportações.Objetivo:

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio ExteriorÓrgão:

Metas Emendadas

Aumentar de 58 para 120 o n¿mero de empresas
beneficiadas pelo PROEX-equaliza¿¿o.

Aumentar de 58 para 120 o n¿mero de
empresas beneficiadas pelo PROEX-
equaliza¿¿o.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Com. Ciência, Tecnologia, Inovação

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2021-Ciência, Tecnologia e Inovação

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
60130003

Texto do objetivo proposto:

1056-Promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação nas empresas e nas cadeias produtivas.Objetivo:

Ministério da Ciência, Tecnologia e InovaçãoÓrgão:

Metas Emendadas

Dirigir, preferencialmente, o financiamento do
BNDES para projetos que visem desenvolver a
capacidade de inova¿¿o na industria brasileira

Dirigir, preferencialmente, o financiamento do
BNDES para projetos que visem desenvolver a
capacidade de inova¿¿o na industria brasileira

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Com. Ciência, Tecnologia, Inovação

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2021-Ciência, Tecnologia e Inovação

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
60130004

Texto do objetivo proposto:

0400-Fomentar, incluindo ações internacionais, o processo de geração e aplicação de novos conhecimentos, dando
especial atenção ao equilíbrio entre as regiões do país.

Objetivo:

Ministério da Ciência, Tecnologia e InovaçãoÓrgão:

Metas Emendadas
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Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Com. Ciência, Tecnologia, Inovação

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2021-Ciência, Tecnologia e Inovação

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
60130005

Texto do objetivo proposto:

1055-Promover políticas e ações colaborativas de ciência, tecnologia e inovação para a inclusão social.Objetivo:

Ministério da Ciência, Tecnologia e InovaçãoÓrgão:

Metas Emendadas

Apoiar 150 projetos de extens¿o tecnol¿gica. Apoiar 150 projetos de extens¿o tecnol¿gica.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Com. Const. Justiça e Cidadania

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2085-Redução do impacto social do álcool e outras drogas: Prevenção, Cuidado e Reinserção Social

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
60030005

Texto do objetivo proposto:

1073-Promover a gestão transversal das políticas públicas relativas a álcool e outras drogas.Objetivo:

Ministério da JustiçaÓrgão:

Metas Emendadas

Fomentar o funcionamento de inst¿ncias de
articula¿¿o intersetorial sobre pol¿ticas de ¿lcool e
outras drogas em todas as unidades da federa¿¿o
e em 100% dos munic¿pios

Fomentar o funcionamento de inst¿ncias de
articula¿¿o intersetorial sobre pol¿ticas de
¿lcool e outras drogas em todas as unidades da
federa¿¿o e em 100% dos munic¿pios

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:
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Com. Cultura

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2027-Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
50040002

Texto do objetivo proposto:

0786-Estimular a criação e fortalecer a produção e a difusão cultural e artísticaObjetivo:

Ministério da CulturaÓrgão:

Metas Emendadas

Fomentar 10 mil Pontos de Cultura, em
conson¿ncia com a Pol¿tica Nacional Cultura Viva.

Fomentar 10 mil Pontos de Cultura, em
conson¿ncia com a Pol¿tica Nacional Cultura
Viva.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Com. Cultura

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2027-Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
50040003

Texto do objetivo proposto:

1085-Fortalecer a economia da cultura e inseri-la na dinâmica do desenvolvimento do paísObjetivo:

Ministério da CulturaÓrgão:

Metas Emendadas

Apoiar 400 projetos de inova¿¿o e
empreendedorismo em diversos setores culturais.

Apoiar 400 projetos de inova¿¿o e
empreendedorismo em diversos setores
culturais.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Com. Desenv Regional e Turismo

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2068-Saneamento Básico

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
60110001

Texto do objetivo proposto:

0353-Implementar medidas estruturantes que assegurem a melhoria da gestão e da prestação dos serviços públicos de
saneamento básico, considerando o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a drenagem e manejo de
águas pluviais, e a limpeza e manejo de resíduos sólidos urbanos.

Objetivo:

Ministério das CidadesÓrgão:

Metas Emendadas
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Ampliar de 10% para 60% os munic¿pios com
plano municipal de saneamento b¿sico.

Ampliar de 10% para 60% os munic¿pios com
plano municipal de saneamento b¿sico.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Com. Desenv Regional e Turismo

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2076-Desenvolvimento e Promoção do Turismo

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
60110002

Texto do objetivo proposto:

1111-Aumentar a competitividade dos destinos, produtos e serviços turísticos.Objetivo:

Ministério do TurismoÓrgão:

Metas Emendadas

j j

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Com. Desenv Regional e Turismo

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2084-Recursos Hídricos

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
60110003

Texto do objetivo proposto:

0479-Ampliar a oferta de água para usos múltiplos por meio de infraestruturas hídricasObjetivo:

Ministério da Integração NacionalÓrgão:

Metas Emendadas

Ampliar a capacidade de reserva¿¿o de ¿gua bruta
em 2.939,7 milh¿es de m¿

Ampliar a capacidade de reserva¿¿o de ¿gua
bruta em 2.939,7 milh¿es de m¿

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:
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Com. Direitos Humanos e Legis Parti

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2016-Políticas para as Mulheres: Promoção da Igualdade e Enfrentamento à Violência

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
60090012

Texto do objetivo proposto:

0931-Promover a autonomia econômica, social, sexual e a garantia de direitos, considerando as mulheres em sua
diversidade e especificidades

Objetivo:

Secretaria de Políticas para as MulheresÓrgão:

Metas Emendadas

Fomentar a participa¿¿o de 100.000 mulheres em
empreendimentos econ¿micos solid¿rios, por meio
do

Fomentar a participa¿¿o de 100.000 mulheres
em empreendimentos econ¿micos solid¿rios,
por meio do

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Com. Direitos Humanos e Legis Parti

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2085-Redução do impacto social do álcool e outras drogas: Prevenção, Cuidado e Reinserção Social

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
60090013

Texto do objetivo proposto:

1071-Fortalecer a prevenção do uso de álcool e outras drogas, com ênfase para crianças, adolescentes e jovens.Objetivo:

Ministério da JustiçaÓrgão:

Metas Emendadas

Formar 70% dos conselheiros tutelares e de direito
e profissionais do Sistema Socioeducativo do meio
fechado para preven¿¿o ao uso de ¿lcool e outras
drogas.

Formar 70% dos conselheiros tutelares e de
direito e profissionais do Sistema
Socioeducativo do meio fechado para
preven¿¿o ao uso de ¿lcool e outras drogas.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Com. Educação

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2080-Educação de qualidade para todos

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
50050003

Texto do objetivo proposto:

1010-Ampliar o acesso à educação superior de qualidade, na graduação e na pós-graduação, contemplando as
especificidades da diversidade e da inclusão e a aprendizagem ao longo da vida, fortalecendo a ciência, a tecnologia e a
inovação, apoiando atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como aperfeiçoando as atividades de avaliação,
supervisão e regulação.

Objetivo:

Ministério da EducaçãoÓrgão:
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Metas Emendadas

04KY Elevar de 180 mil para 400 mil o n¿mero de
matr¿culas em cursos de gradua¿¿o e p¿s-
gradua¿¿o na modalidade a dist¿ncia, pelo
Sistema UAB (Universidade Aberta do Brasil)

Elevar de 180 mil para 400 mil o n¿mero de
matr¿culas em cursos de gradua¿¿o e p¿s-
gradua¿¿o na modalidade a dist¿ncia, pelo
Sistema UAB (Universidade Aberta do Brasil)

Elevar de 180 mil para 400 mil o n¿mero de
matr¿culas em cursos de gradua¿¿o e p¿s-
gradua¿¿o na modalidade a dist¿ncia, pelo
Sistema UAB (Universidade Aberta do Brasil)

Elevar de 180 mil para 400 mil o n¿mero de
matr¿culas em cursos de gradua¿¿o e p¿s-
gradua¿¿o na modalidade a dist¿ncia, pelo
Sistema UAB (Universidade Aberta do Brasil)

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Com. Educação, Cultura e Esporte

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2027-Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
60040002

Texto do objetivo proposto:

0786-Estimular a criação e fortalecer a produção e a difusão cultural e artísticaObjetivo:

Ministério da CulturaÓrgão:

Metas Emendadas

Fomentar 8 mil Pontos de Cultura, em conson¿ncia
com a Pol¿tica Nacional Cultura Viva

Fomentar 8 mil Pontos de Cultura, em
conson¿ncia com a Pol¿tica Nacional Cultura
Viva

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Com. Educação, Cultura e Esporte

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2035-Esporte, Cidadania e Desenvolvimento

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
60040003

Texto do objetivo proposto:

1128-Tornar o Brasil uma potência esportiva sustentável mundialmente reconhecida, com a preparação de atletas da
base ao alto rendimento, qualificação da gestão, melhoria e articulação das infraestruturas esportivas.

Objetivo:

Ministério do EsporteÓrgão:

Metas Emendadas

Implanta¿¿o de 500 Centros de Inicia¿¿o ao
Esporte

Implanta¿¿o de 500 Centros de Inicia¿¿o ao
Esporte

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta
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Justificativa do Voto:
Voto:

Com. Meio Amb, Defesa Cons e Fiscal

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2084-Recursos Hídricos

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
60080004

Texto do objetivo proposto:

1025-Promover a disponibilidade de água para usos múltiplos, por meio da implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos e de seus instrumentos

Objetivo:

Ministério do Meio AmbienteÓrgão:

Metas Emendadas

Ampliar de 21% para 45% a Rede
Hidrometeorol¿gica automatizada com transmiss¿o
de dados em tempo real

Ampliar de 21% para 45% a Rede
Hidrometeorol¿gica automatizada com
transmiss¿o de dados em tempo real

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Com. Meio Amb, Defesa Cons e Fiscal

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2083-Qualidade Ambiental

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
60080005

Texto do objetivo proposto:

1102-Reduzir a pressão sobre os recursos naturais e a poluição por meio da implementação da Política Nacional de
Resíduos Sólidos com a inclusão socioeconômica de catadores de materiais recicláveis.

Objetivo:

Ministério do Meio AmbienteÓrgão:

Metas Emendadas

Elevar de 37%, em 2013, para 90% em 2019 o
patamar da popula¿¿o brasileira beneficiada por
Planos Municipais de Res¿duos S¿lidos

Elevar de 37%, em 2013, para 90% em 2019 o
patamar da popula¿¿o brasileira beneficiada por
Planos Municipais de Res¿duos S¿lidos

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:
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Com. Meio Amb, Defesa Cons e Fiscal

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2083-Qualidade Ambiental

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
60080006

Texto do objetivo proposto:

1105-Realizar o controle e a fiscalização ambiental de atividades e empreendimentosObjetivo:

Ministério do Meio AmbienteÓrgão:

Metas Emendadas

Realizar 2.500 a¿¿es de fiscaliza¿¿o ambiental em
todo o territ¿rio nacional.

Realizar 2.500 a¿¿es de fiscaliza¿¿o ambiental
em todo o territ¿rio nacional.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Com. Relações Ext e Defesa Nacional

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2058-Defesa Nacional

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
60020003

Texto do objetivo proposto:

1116-Adequar a infraestrutura e a distribuição das instalações das Organizações Militares terrestres para ampliação da
capacidade de atuação e da mobilidade das Forças Armadas.

Objetivo:

Ministério da DefesaÓrgão:

Metas Emendadas

Aumentar de 50% para 75% a adequa¿¿o das
Organiza¿¿es Militares na Amaz¿nia.

Aumentar de 50% para 75% a adequa¿¿o das
Organiza¿¿es Militares na Amaz¿nia.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Com. Relações Ext e Defesa Nacional

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2058-Defesa Nacional

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
60020004

Texto do objetivo proposto:

1116-Adequar a infraestrutura e a distribuição das instalações das Organizações Militares terrestres para ampliação da
capacidade de atuação e da mobilidade das Forças Armadas.

Objetivo:

Ministério da DefesaÓrgão:

Metas Emendadas

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta
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Modernizar ou revitalizar 40% das Organiza¿¿es
Militares terrestres da Marinha.

Modernizar ou revitalizar 40% das
Organiza¿¿es Militares terrestres da Marinha.

Justificativa do Voto:
Voto:

Com. Serv.de Infra-Estrutura

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2087-Transporte Terrestre

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
60010003

Texto do objetivo proposto:

0137-Promover a construção e a pavimentação da malha rodoviária federal incluindo pontes, viadutos e túneis.Objetivo:

Ministério dos TransportesÓrgão:

Metas Emendadas

Construir ou pavimentar 2000,0 km de rodovias Construir ou pavimentar 2000,0 km de rodovias

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Com. Turismo

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2076-Desenvolvimento e Promoção do Turismo

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
50070003

Aumentar a competitividade dos destinos, produtos e serviços turísticos.
Texto do objetivo proposto:

1111-Aumentar a competitividade dos destinos, produtos e serviços turísticos.Objetivo:

Ministério do TurismoÓrgão:

Metas Emendadas

04ET  - Concluir 4.000 obras de infraestrutura
tur¿stica.

04ET  - Concluir 4.000 obras de infraestrutura
tur¿stica.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:
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Com. Viação e Transportes

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2087-Transporte Terrestre

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
50240003

Texto do objetivo proposto:

0136-Ordenar o tráfego rodoviário nos perímetros urbanos, com a construção de contornos, anéis e travessias urbanas e
outras intervenções.

Objetivo:

Ministério dos TransportesÓrgão:

Metas Emendadas

Construir ou adequar 20 contornos ou 20 aneis
rodoviarios

Construir ou adequar 20 contornos ou 20 aneis
rodoviarios

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Cristovam Buarque

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: null

Tipo de Programa:

Autor da Emenda
20690004

Desenvolvimento de sistema de otimização e gestão da saúde
Texto do objetivo proposto:

Objetivo:

Órgão:

Metas Emendadas

Implantar sistema de informacao na saude e
processo de gestao e logistica  integradas de
medicamentos e insumos

Implantar sistema de informacao na saude e
processo de gestao e logistica  integradas de
medicamentos e insumos

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Cristovam Buarque

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: null

Tipo de Programa:

Autor da Emenda
20690005

Prestar assistência jurídica, psicológica e social às vitimas de crimes violentos  e suas famílias e realização de ações de
prevenção à violência e à criminalidade.

Texto do objetivo proposto:

Objetivo:

Órgão:

Metas Emendadas
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40.000 pessoas assistidas 40.000 pessoas assistidas

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Dalirio Beber

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2087-Transporte Terrestre

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
38240002

Texto do objetivo proposto:

0131-Adequar a capacidade dos eixos rodoviários federais, com a duplicação de rodovias, construção de terceiras faixas
ou outras medidas que melhorem a fluidez do tráfego.

Objetivo:

Ministério dos TransportesÓrgão:

Metas Emendadas

1000 km de rodovias federais 1000 km de rodovias federais

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Dalirio Beber

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2048-Mobilidade Urbana e Trânsito

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
38240003

Texto do objetivo proposto:

0574-Apoiar a implantação, expansão e requalificação dos sistemas de mobilidade urbana com soluções acessíveis,
sustentáveis e compatíveis com as características locais e regionais, priorizando os modos de transporte público coletivo
e os não motorizados e promovendo a integração modal, física e tarifária.

Objetivo:

Ministério das CidadesÓrgão:

Metas Emendadas

Apoiar a qualifica¿¿o e pavimenta¿¿o de 8.000 km
de infraestrutura de mobilidade urbana, incluindo
obras civis, priorizando medidas moderadoras de
tr¿fego, equipamentos urbanos e sinaliza¿¿o.

Apoiar a qualifica¿¿o e pavimenta¿¿o de 8.000
km de infraestrutura de mobilidade urbana,
incluindo obras civis, priorizando medidas
moderadoras de tr¿fego, equipamentos urbanos
e sinaliza¿¿o.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:
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Dalirio Beber

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2021-Ciência, Tecnologia e Inovação

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
38240004

Texto do objetivo proposto:

0400-Fomentar, incluindo ações internacionais, o processo de geração e aplicação de novos conhecimentos, dando
especial atenção ao equilíbrio entre as regiões do país.

Objetivo:

Ministério da Ciência, Tecnologia e InovaçãoÓrgão:

Metas Emendadas

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Diego Garcia

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2080-Educação de qualidade para todos

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
30840002

Texto do objetivo proposto:

1007-Ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e modalidades da educação básica, em
colaboração com os sistemas de ensino, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e à formação cidadã, contemplando as
especificidades da diversidade e da inclusão.

Objetivo:

Ministério da EducaçãoÓrgão:

Metas Emendadas

04KL Ampliar para 12 milhoes de pessoas com a¿¿es
voltadas a alfabetiza¿¿o e a eleva¿¿o da
escolaridade m¿dia da popula¿¿o de 15 anos ou
mais

Ampliar para 12 milhoes de pessoas com a¿¿es
voltadas a alfabetiza¿¿o e a eleva¿¿o da
escolaridade m¿dia da popula¿¿o de 15 anos
ou mais

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Diego Garcia

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2080-Educação de qualidade para todos

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
30840003

Texto do objetivo proposto:

1007-Ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e modalidades da educação básica, em
colaboração com os sistemas de ensino, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e à formação cidadã, contemplando as
especificidades da diversidade e da inclusão.

Objetivo:

Ministério da EducaçãoÓrgão:

Metas Emendadas
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04KF  Promover a¿¿es com vistas a universalizar, at¿
2016, a educa¿¿o infantil na pr¿-escola para as
crian¿as de 4 a 5 anos de idade.

 Promover a¿¿es com vistas a universalizar, at¿
2016, a educa¿¿o infantil na pr¿-escola para as
crian¿as de 4 a 5 anos de idade.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto: Aprovado parcialmente

Diego Garcia

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2080-Educação de qualidade para todos

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
30840004

Texto do objetivo proposto:

1009-Ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica de qualidade, alinhada com as demandas sociais e do
mercado de trabalho locais e regionais, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão.

Objetivo:

Ministério da EducaçãoÓrgão:

Metas Emendadas

04KP Promover a¿¿es com vistas a expandir as
matriculas da educa¿¿o profissional t¿cnica de
n¿vel m¿dio para 3,0 milh¿es de estudantes
matriculados, assegurando a qualidade da

Promover a¿¿es com vistas a expandir as
matriculas da educa¿¿o profissional t¿cnica de
n¿vel m¿dio para 3,0 milh¿es de estudantes
matriculados, assegurando a qualidade da

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Diego Garcia

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2080-Educação de qualidade para todos

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
30840005

Texto do objetivo proposto:

1007-Ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e modalidades da educação básica, em
colaboração com os sistemas de ensino, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e à formação cidadã, contemplando as
especificidades da diversidade e da inclusão.

Objetivo:

Ministério da EducaçãoÓrgão:

Metas Emendadas

04KL  Promover a¿¿es com vistas a elevar a
escolaridade m¿dia da popula¿¿o de 18 a 29
anos, de modo a alcan¿ar, no m¿nimo,10 anos de
estudo, at¿ 2019, para as popula¿¿es do campo, d

 Promover a¿¿es com vistas a elevar a
escolaridade m¿dia da popula¿¿o de 18 a 29
anos, de modo a alcan¿ar, no m¿nimo,10 anos
de estudo, at¿ 2019, para as popula¿¿es do
campo, d

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Voto:



23/11/2015

 43Página 25 dePPA/2016/2019 - Espelhos de Emendas de Objetivo

14.03COMISSÃO MISTA DE PLANOS,ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO Hora:

Data:CONGRESSO NACIONAL

Justificativa do Voto:

Evair De Melo

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2077-Agropecuária Sustentável

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
30930001

Texto do objetivo proposto:

0747-Fortalecer o cooperativismo e o associativismo rural visando à melhoria da qualidade de vida, organização e
sustentabilidade da base produtiva, geração de trabalho, emprego e renda, inclusão social e redução das desigualdades
regionais.

Objetivo:

Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoÓrgão:

Metas Emendadas

046E Promover a capacita¿¿o profissional em gest¿o de
cooperativas e associa¿¿es rurais de 10.000
dirigentes e empregados dessas institui¿¿es.

Promover a capacita¿¿o profissional em gest¿o
de cooperativas e associa¿¿es rurais de 10.000
dirigentes e empregados dessas institui¿¿es.

046F Promover a educa¿¿o, forma¿¿o e capacita¿¿o de
15.000 associados ou n¿o de cooperativas e
associa¿¿es rurais, e organiza¿¿o da base
produtiva e gest¿o da propriedade rural.

Promover a educa¿¿o, forma¿¿o e capacita¿¿o
de 15.000 associados ou n¿o de cooperativas e
associa¿¿es rurais, e organiza¿¿o da base
produtiva e gest¿o da propriedade rural.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Evair De Melo

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2042-Pesquisa e Inovações para a Agropecuária

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
30930002

Texto do objetivo proposto:

1005-Ampliar os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural continuada como instrumento de difusão de
tecnologia

Objetivo:

Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoÓrgão:

Metas Emendadas

046C Capacitar 50.000 produtores, t¿cnicos de n¿vel
m¿dio e superior em agricultura irrigada.

Capacitar 50.000 produtores, t¿cnicos de n¿vel
m¿dio e superior em agricultura irrigada.

046D Assistir 200 mil produtores rurais Assistir 200 mil produtores rurais

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:
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Evair De Melo

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2077-Agropecuária Sustentável

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
30930003

Texto do objetivo proposto:

0600-Aperfeiçoar o Monitoramento Meteorológico e Climático e os Sistemas de Previsão de Tempo e Clima, com ênfase
na disponibilidade dos Dados Históricos e em Tempo Real.

Objetivo:

Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoÓrgão:

Metas Emendadas

046I Digitalizar 8 milh¿es de documentos hist¿ricos que
cont¿m dados hor¿rios registrados em papel por
instrumental meteorol¿gico.

Digitalizar 8 milh¿es de documentos hist¿ricos
que cont¿m dados hor¿rios registrados em
papel por instrumental meteorol¿gico.

046J Ampliar a rede de esta¿¿es meteorol¿gicas
autom¿ticas de superf¿cie de 598 para 1000
esta¿¿es.

Ampliar a rede de esta¿¿es meteorol¿gicas
autom¿ticas de superf¿cie de 598 para 1000
esta¿¿es.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Ezequiel Teixeira

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2015-Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
30980004

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no
atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e
hospitalar, inclusive por intermédio dos hospitais universitários.

Texto do objetivo proposto:

0713-Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade
e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e
hospitalar.

Objetivo:

Ministério da SaúdeÓrgão:

Metas Emendadas

Hospital Univers¿t¿rio Apoiado Hospital Univers¿t¿rio Apoiado

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:
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Fábio Mitidieri

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2071-Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
31000006

Promover a economia solidária e suas diversas formas organizativas.
Texto do objetivo proposto:

1096-Promover a economia solidária e suas diversas formas organizativas, por meio do fortalecimento institucional e do
acesso a conhecimentos, às finanças solidárias e a instrumentos e mecanismos de estruturação da produção,
comercialização e consumo

Objetivo:

Ministério do Trabalho e EmpregoÓrgão:

Metas Emendadas

04OD Fomentar a organiza¿¿o em redes de coopera¿¿o
de 5 mil empreendimentos econ¿micos solid¿rios
visando o adensamento e verticaliza¿¿o da
produ¿¿o, comercializa¿¿o e consumo

Fomentar a organiza¿¿o em redes de
coopera¿¿o de 5 mil empreendimentos
econ¿micos solid¿rios visando o adensamento
e verticaliza¿¿o da produ¿¿o, comercializa¿¿o
e consumo

Regionalizações Emendadas Região Total Unidade

2369 Região Norte 400

2370 Região Sudeste 1.100

2371 Região Sul 900

2372 Região Centro-Oeste 400

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Fernando Bezerra Coelho

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2080-Educação de qualidade para todos

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
37890003

Ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e modalidades da educação básica, em colaboração
com os sistemas de ensino, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e à formação cidadã, contemplando as especificidades da
diversidade e da inclusão.

Texto do objetivo proposto:

1007-Ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e modalidades da educação básica, em
colaboração com os sistemas de ensino, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e à formação cidadã, contemplando as
especificidades da diversidade e da inclusão.

Objetivo:

Ministério da EducaçãoÓrgão:

Metas Emendadas

04KH Apoiar a oferta de educacao em tempo integral Apoiar a oferta de educacao em tempo

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta



23/11/2015

 43Página 28 dePPA/2016/2019 - Espelhos de Emendas de Objetivo

14.03COMISSÃO MISTA DE PLANOS,ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO Hora:

Data:CONGRESSO NACIONAL

de forma a ampliar gradualmente o atendimento
para 10 milh¿es de matriculas.

integral de forma a ampliar gradualmente o
atendimento para 10 milh¿es de matriculas.

Justificativa do Voto:
Voto:

Fernando Bezerra Coelho

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2029-Desenvolvimento Regional e Territorial

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
37890004

Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro
por meio do planejamento da ocupação e do uso do espaço de forma sustentável e com
abordagem territorial.

Texto do objetivo proposto:

0789-Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por meio do planejamento da
ocupação e do uso do espaço de forma sustentável e com abordagem territorial.

Objetivo:

Ministério da Integração NacionalÓrgão:

Metas Emendadas

Apoiar e incentivar a implanta¿¿o de 250 projetos
e empreendimentos produtivos na area de atuacao
da CODEVASF.

Apoiar e incentivar a implanta¿¿o de 250
projetos e empreendimentos produtivos na area
de atuacao da CODEVASF.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Fernando Bezerra Coelho

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2015-Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
37890005

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com
ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde,
aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar

Texto do objetivo proposto:

0713-Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade
e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e
hospitalar.

Objetivo:

Ministério da SaúdeÓrgão:

Metas Emendadas

0263 Apoiar a constru¿ao, reforma e ampliacao de mais
28.000 obras do Programa de Requalificacao de
UBS.

Apoiar a constru¿ao, reforma e ampliacao de
mais 28.000 obras do Programa de
Requalificacao de UBS.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:
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Flávia Morais

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2015-Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
28330005

IMPLANTAR ACADEMIAS DE SAÚDE, CHEGANDO A 6000 ACADEMIAS EM 2019
Texto do objetivo proposto:

0714-Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das
ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e
violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.

Objetivo:

Ministério da SaúdeÓrgão:

Metas Emendadas

04SD Custear 5.000 polos do Programa Academia da
Saude

Custear 5.000 polos do Programa Academia da
Saude

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Hélio José

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: null

Tipo de Programa:

Autor da Emenda
37910006

Promover o uso de sistemas e tecnologias visando a inserção de geração de energias renováveis na matriz elétrica
brasileira

Texto do objetivo proposto:

Objetivo:

Órgão:

Metas Emendadas

Adicionar 13.100MW de capacidade instalada de
gera¿¿o de energia el¿trica a partir de fontes de
energia renov¿veis

Adicionar 13.100MW de capacidade instalada
de gera¿¿o de energia el¿trica a partir de fontes
de energia renov¿veis

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:
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João Daniel

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2069-Segurança Alimentar e Nutricional

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
36910006

Ampliar as compras públicas da Agricultura Familiar alcançando R$ 3 bilhões
Texto do objetivo proposto:

0380-Contribuir para a promoção do abastecimento e o acesso regular e permanente da população brasileira à
alimentação adequada e saudável

Objetivo:

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à FomeÓrgão:

Metas Emendadas

00U3 Ampliar as compras compras publicas da
Agricultura Familiar alcan¿ando R$ 3 bilhoes

Ampliar as compras compras publicas da
Agricultura Familiar alcan¿ando R$ 3 bilhoes

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

João Daniel

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2066-Reforma Agrária e Governança Fundiária

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
36910007

Recuperar a capacidade produtiva de famílias, por meio de investimentos básicos e produtivos
Texto do objetivo proposto:

0735-Promover o acesso a terra a trabalhadores e trabalhadoras rurais, por meio de crédito fundiário para a aquisição de
imóveis rurais e investimento em infraestrutura produtiva e social, visando democratizar o regime de propriedade e
combater a pobreza rural.

Objetivo:

Ministério do Desenvolvimento AgrárioÓrgão:

Metas Emendadas

040B Recuperar a capacidade produtiva de 60 mil
familias, por meio de investimentos basicos e
produtivos

Recuperar a capacidade produtiva de 60 mil
familias, por meio de investimentos basicos e
produtivos

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Laura Carneiro

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2084-Recursos Hídricos

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
32680003

Revitalizar infraestruturas hídricas existentes, de forma a preservar ou ampliar suas capacidades, sua
Texto do objetivo proposto:

1027-Promover a conservação, a recuperação e o uso racional dos recursos hídricos, por meio da indução de boas
práticas de uso de água e solo e da revitalização de bacias hidrográficas

Objetivo:

Ministério do Meio AmbienteÓrgão:
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segurança e sua vida útil e reduzir perdas decorrentes de questões estruturais

Metas Emendadas

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Lucas Vergilio

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2080-Educação de qualidade para todos

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
37040002

Promover ações com vistas a elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 95%, até 2019, e à
redução para 25%, até 2019, da taxa de analfabetismo funcional.

Texto do objetivo proposto:

1007-Ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e modalidades da educação básica, em
colaboração com os sistemas de ensino, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e à formação cidadã, contemplando as
especificidades da diversidade e da inclusão.

Objetivo:

Ministério da EducaçãoÓrgão:

Metas Emendadas

Promover a¿¿es com vistas a elevar a taxa de
alfabetiza¿¿o da popula¿¿o com 15 anos ou mais
para 95%, at¿ 2019, e ¿ redu¿¿o para 25%, at¿
2019, da taxa de analfabetismo funcional.

Promover a¿¿es com vistas a elevar a taxa de
alfabetiza¿¿o da popula¿¿o com 15 anos ou
mais para 95%, at¿ 2019, e ¿ redu¿¿o para
25%, at¿ 2019, da taxa de analfabetismo
funcional.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Lucas Vergilio

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2080-Educação de qualidade para todos

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
37040003

Promover ações com vistas a alfabetizar, até 2019, 90% das crianças, no máximo, até o final do 3º ano do ensino
fundamental.

Texto do objetivo proposto:

1007-Ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e modalidades da educação básica, em
colaboração com os sistemas de ensino, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e à formação cidadã, contemplando as
especificidades da diversidade e da inclusão.

Objetivo:

Ministério da EducaçãoÓrgão:

Metas Emendadas

Promover a¿¿es com vistas a alfabetizar, at¿
2019, 90% das crian¿as, no m¿ximo, at¿ o final

Promover a¿¿es com vistas a alfabetizar, at¿
2019, 90% das crian¿as, no m¿ximo, at¿ o

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta
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do 3¿ ano do ensino fundamental. final do 3¿ ano do ensino fundamental.

Justificativa do Voto:
Voto:

Lucas Vergilio

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2080-Educação de qualidade para todos

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
37040004

Promover ações com vistas a assegurar, até 2016, a existência de planos de Carreira para os profissionais da educação
básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos profissionais da educação
básica pública, tomando como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso
VIII do art. 206 da Constituição Federal.

Texto do objetivo proposto:

1008-Fortalecer a formação e a valorização dos profissionais da educação, em regime de colaboração com os sistemas
de ensino, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão e da aprendizagem ao longo da vida.

Objetivo:

Ministério da EducaçãoÓrgão:

Metas Emendadas

Promover a¿¿es com vistas a assegurar, at¿ 2016,
a exist¿ncia de planos de Carreira para os
profissionais da educa¿¿o b¿sica e superior
p¿blica.

Promover a¿¿es com vistas a assegurar, at¿
2016, a exist¿ncia de planos de Carreira para
os profissionais da educa¿¿o b¿sica e superior
p¿blica.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Lucas Vergilio

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2080-Educação de qualidade para todos

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
37040005

Promover ações com vistas a valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, de forma a
equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até 2019

Texto do objetivo proposto:

1008-Fortalecer a formação e a valorização dos profissionais da educação, em regime de colaboração com os sistemas
de ensino, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão e da aprendizagem ao longo da vida.

Objetivo:

Ministério da EducaçãoÓrgão:

Metas Emendadas

Promover a¿¿es com vistas a valorizar os
profissionais do magist¿rio das redes p¿blicas de
educa¿¿o b¿sica, de forma a equiparar seu
rendimento m¿dio ao dos demais profissionais, at¿
2019.

Promover a¿¿es com vistas a valorizar os
profissionais do magist¿rio das redes p¿blicas
de educa¿¿o b¿sica, de forma a equiparar seu
rendimento m¿dio ao dos demais profissionais,
at¿ 2019.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta
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Justificativa do Voto:
Voto:

Luiza Erundina

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2015-Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
36110001

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com
ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde,
aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar.

Texto do objetivo proposto:

0713-Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade
e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e
hospitalar.

Objetivo:

Ministério da SaúdeÓrgão:

Metas Emendadas

Implementar brinquedotecas em todos hospitais
que realizam atendimento pedi¿trico em regime de
interna¿¿o em todo territ¿rio nacional, em
cumprimento da lei n¿ 11.104/2005

Implementar brinquedotecas em todos hospitais
que realizam atendimento pedi¿trico em regime
de interna¿¿o em todo territ¿rio nacional, em
cumprimento da lei n¿ 11.104/2005

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Moses Rodrigues

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2027-Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
37330001

Fomentar a implantação de 70.000 novas bibliotecas nas escolas públicas em todo território nacional, até 2019.
Texto do objetivo proposto:

0786-Estimular a criação e fortalecer a produção e a difusão cultural e artísticaObjetivo:

Ministério da CulturaÓrgão:

Metas Emendadas

Fomentar a implanta¿¿o de bibliotecas nas escolas
p¿blicas em todo territ¿lrio nacional.

Fomentar a implanta¿¿o de bibliotecas nas
escolas p¿blicas em todo territ¿lrio nacional.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:
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Moses Rodrigues

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2080-Educação de qualidade para todos

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
37330002

Implementar, até 2019, o Custo Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro para o financiamento da educação de todas
etapas e modalidade da educação básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de gastos
educacionais com investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da
educação pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao
ensino e em aquisição de material didático-escolar, alimentação e transporte escolar.

Texto do objetivo proposto:

1007-Ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e modalidades da educação básica, em
colaboração com os sistemas de ensino, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e à formação cidadã, contemplando as
especificidades da diversidade e da inclusão.

Objetivo:

Ministério da EducaçãoÓrgão:

Metas Emendadas

Implementar, at¿ 2019, o Custo Aluno Qualidade -
CAQ como par¿metro para o financiamento da
educa¿¿o b¿sica em todas etapas.

Implementar, at¿ 2019, o Custo Aluno
Qualidade - CAQ como par¿metro para o
financiamento da educa¿¿o b¿sica em todas
etapas.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Moses Rodrigues

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2087-Transporte Terrestre

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
37330003

Promover ações de duplicação da BR-222, entre o trecho de Fortaleza a Sobral, no Estado do Ceará, até 2019.
Texto do objetivo proposto:

0131-Adequar a capacidade dos eixos rodoviários federais, com a duplicação de rodovias, construção de terceiras faixas
ou outras medidas que melhorem a fluidez do tráfego.

Objetivo:

Ministério dos TransportesÓrgão:

Metas Emendadas

Promover a¿¿es de adequa¿¿o da Rodovia BR-
222, visando sua duplica¿¿o entre o trecho de
Fortaleza a Sobral.

Promover a¿¿es de adequa¿¿o da Rodovia BR-
222, visando sua duplica¿¿o entre o trecho de
Fortaleza a Sobral.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:
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Moses Rodrigues

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2080-Educação de qualidade para todos

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
37330004

Promover ações com vistas a universalizar, até 2019, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de
idade.

Texto do objetivo proposto:

1007-Ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e modalidades da educação básica, em
colaboração com os sistemas de ensino, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e à formação cidadã, contemplando as
especificidades da diversidade e da inclusão.

Objetivo:

Ministério da EducaçãoÓrgão:

Metas Emendadas

Promover a¿¿es com vistas a universalizar, at¿
2019, a educa¿¿o infantil na pr¿-escola para as
crian¿as de 4 a 5 anos de idade.

Promover a¿¿es com vistas a universalizar, at¿
2019, a educa¿¿o infantil na pr¿-escola para as
crian¿as de 4 a 5 anos de idade.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Moses Rodrigues

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2080-Educação de qualidade para todos

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
37330005

Promover ações com vistas a valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, de forma a
equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até 2019

Texto do objetivo proposto:

1008-Fortalecer a formação e a valorização dos profissionais da educação, em regime de colaboração com os sistemas
de ensino, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão e da aprendizagem ao longo da vida.

Objetivo:

Ministério da EducaçãoÓrgão:

Metas Emendadas

Promover a¿¿es com vistas a valorizar os
profissionais do magist¿rio das redes p¿blicas de
educa¿¿o b¿sica, de forma a equiparar seu
rendimento m¿dio ao dos demais profissionais, at¿
2019.

Promover a¿¿es com vistas a valorizar os
profissionais do magist¿rio das redes p¿blicas
de educa¿¿o b¿sica, de forma a equiparar seu
rendimento m¿dio ao dos demais profissionais,
at¿ 2019.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:
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Nelson Marquezelli

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2058-Defesa Nacional

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
18180003

Adequar a infraestrutura e a distribuição das instalações das Organizações
Militares terrestres para ampliação da capacidade de atuação e da mobilidade das
Forças Armadas.

Texto do objetivo proposto:

1116-Adequar a infraestrutura e a distribuição das instalações das Organizações Militares terrestres para ampliação da
capacidade de atuação e da mobilidade das Forças Armadas.

Objetivo:

Ministério da DefesaÓrgão:

Metas Emendadas

Promover a Implanta¿¿o e Adequa¿¿o de
Instala¿¿es do Comando do Ex¿rcito e da
Aeron¿utica

Promover a Implanta¿¿o e Adequa¿¿o de
Instala¿¿es do Comando do Ex¿rcito e da
Aeron¿utica

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Nilto Tatto

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2077-Agropecuária Sustentável

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
37350005

Texto do objetivo proposto:

1048-Promover e induzir a transição agroecológica e a produção orgânica e de base agroecológica, por meio do uso
sustentável dos recursos naturais e da oferta e consumo de alimentos saudáveis.

Objetivo:

Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoÓrgão:

Metas Emendadas

0490 Ampliar de 15.000 para 60.000 a quantidade de
unidades de produ¿¿o adotando sistemas
org¿nicos de produ¿¿o sob controle oficial

Ampliar de 15.000 para 60.000 a quantidade de
unidades de produ¿¿o adotando sistemas
org¿nicos de produ¿¿o sob controle oficial

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:
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Nilto Tatto

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2028-Defesa Agropecuária

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
37350006

Abolir do mercado os agrotóxicos classificados nos Grupos de "extremamente tóxicos" e 'altamente tóxicos'
Texto do objetivo proposto:

1052-Modernizar as ações de Defesa Agropecuária por meio do aperfeiçoamento dos mecanismos que asseguram a
sanidade dos vegetais, a saúde dos animais, a idoneidade dos insumos e serviços e a conformidade dos produtos
agropecuários

Objetivo:

Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoÓrgão:

Metas Emendadas

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Padre João

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: null

Tipo de Programa:

Autor da Emenda
27640001

NOVO - Abolir do mercado os agrotóxicos classificados nos grupos de "extremamente tóxicos" e "altamente tóxicos".
Texto do objetivo proposto:

Objetivo:

Órgão:

Metas Emendadas

Abolir do mercado os agrot¿xicos classificados nos
grupos de "extremamente t¿xicos" e "altamente
t¿xicos".

Abolir do mercado os agrot¿xicos classificados
nos grupos de "extremamente t¿xicos" e
"altamente t¿xicos".

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Padre João

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2077-Agropecuária Sustentável

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
27640002

Texto do objetivo proposto:

1048-Promover e induzir a transição agroecológica e a produção orgânica e de base agroecológica, por meio do uso
sustentável dos recursos naturais e da oferta e consumo de alimentos saudáveis.

Objetivo:

Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoÓrgão:

Metas Emendadas

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta
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0490 Ampliar de 15.000 para 60.000 a quantidade de
unidades de produ¿¿o adotando sistemas
org¿nicos de produ¿¿o sob controle oficial

Ampliar de 15.000 para 60.000 a quantidade de
unidades de produ¿¿o adotando sistemas
org¿nicos de produ¿¿o sob controle oficial

Justificativa do Voto:
Voto:

Padre João

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2078-Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
27640003

Texto do objetivo proposto:

1078-Reduzir ameaça à extinção de espécies da biodiversidade brasileira, recuperar suas populações e promover o
conhecimento e o uso sustentável.

Objetivo:

Ministério do Meio AmbienteÓrgão:

Metas Emendadas

0484 Alcancar a total eliminacao dos riscos de extincao
das especies constantes das Listas Nacionais
Oficiais de especies ameacadas de extincao.

Alcancar a total eliminacao dos riscos de
extincao das especies constantes das Listas
Nacionais Oficiais de especies ameacadas de
extincao.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Padre João

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2012-Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
27640004

Texto do objetivo proposto:

0412-Ampliar e qualificar os serviços de assistência técnica e extensão rural, promovendo a inovação e a
sustentabilidade dos sistemas produtivos de agricultores familiares, assentados da reforma agrária e povos e
comunidades tradicionais.

Objetivo:

Ministério do Desenvolvimento AgrárioÓrgão:

Metas Emendadas

04QI Qualificar 20 mil agentes da ATER, inclusive com
conhecimentos de agroecologia, garantindo a
participacao de pelo menos 40% de mulheres entre
as pessoas capacitadas.

Qualificar 20 mil agentes da ATER, inclusive
com conhecimentos de agroecologia, garantindo
a participacao de pelo menos 40% de mulheres
entre as pessoas capacitadas.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:
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Pauderney Avelino

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2058-Defesa Nacional

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
16220002

Texto do objetivo proposto:

1116-Adequar a infraestrutura e a distribuição das instalações das Organizações Militares terrestres para ampliação da
capacidade de atuação e da mobilidade das Forças Armadas.

Objetivo:

Ministério da DefesaÓrgão:

Metas Emendadas

Aumentar de 50% para 75% a adequa¿¿o das
Organiza¿¿es Militares na Amaz¿nia.

Aumentar de 50% para 75% a adequa¿¿o das
Organiza¿¿es Militares na Amaz¿nia.

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Paulo Foletto

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2015-Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
27740003

Texto do objetivo proposto:

0713-Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade
e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e
hospitalar.

Objetivo:

Ministério da SaúdeÓrgão:

Metas Emendadas

Reduzir o tamanho das filas de espera por cirurgias
eletivas nos hospitais da rede propria do SUS em
50%

Reduzir o tamanho das filas de espera por
cirurgias eletivas nos hospitais da rede propria
do SUS em 50%

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Paulo Foletto

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2015-Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
27740004

Texto do objetivo proposto:

0724-Fortalecer as instâncias do controle social e os canais de interação com o usuário, com garantia de transparência e
participação cidadã.

Objetivo:

Ministério da SaúdeÓrgão:

Metas Emendadas
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02AJ Ampliar para 70% o nivel de adesao de gestores
do SUS, em todos os niveis da federacao, a
apresentacao dos relatorios quadrimestrais,
exigidos pela Lei Complementar 141/2012

Ampliar para 70% o nivel de adesao de gestores
do SUS, em todos os niveis da federacao, a
apresentacao dos relatorios quadrimestrais,
exigidos pela Lei Complementar 141/2012

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Paulo Foletto

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2015-Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
27740005

Texto do objetivo proposto:

1136-Melhorar o padrão de gasto, qualificar o financiamento tripartite e os processos de transferência de recursos, na
perspectiva do financiamento estável e sustentável do SUS.

Objetivo:

Ministério da SaúdeÓrgão:

Metas Emendadas

Aprimorar o monitoramento do n¿vel de execucao
das acoes orcamentarias sob responsabilidade do
Ministerio da Saude

Aprimorar o monitoramento do n¿vel de
execucao das acoes orcamentarias sob
responsabilidade do Ministerio da Saude

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Rafael Motta

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2069-Segurança Alimentar e Nutricional

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
37420005

Texto do objetivo proposto:

0614-Contribuir para ampliar o acesso à água para consumo humano para a população pobre no meio ruralObjetivo:

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à FomeÓrgão:

Metas Emendadas

01Y7 Ampliar a implanta¿¿o de 150 sistemas de
dessaliniza¿¿o de ¿gua no Estado do Rio Grande
do Norte

Ampliar a implanta¿¿o de 150 sistemas de
dessaliniza¿¿o de ¿gua no Estado do Rio
Grande do Norte

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:
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Rafael Motta

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2080-Educação de qualidade para todos

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
37420006

Texto do objetivo proposto:

1007-Ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e modalidades da educação básica, em
colaboração com os sistemas de ensino, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e à formação cidadã, contemplando as
especificidades da diversidade e da inclusão.

Objetivo:

Ministério da EducaçãoÓrgão:

Metas Emendadas

04KG Construir Escolas do Ensino M¿dio Padr¿o S¿culo
XXI

Construir Escolas do Ensino M¿dio Padr¿o
S¿culo XXI

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Rafael Motta

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2069-Segurança Alimentar e Nutricional

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
37420007

Texto do objetivo proposto:

0614-Contribuir para ampliar o acesso à água para consumo humano para a população pobre no meio ruralObjetivo:

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à FomeÓrgão:

Metas Emendadas

01Y7 Implantar usina de dessaliniza¿¿o no Estado do
Rio Grande do Norte

Implantar usina de dessaliniza¿¿o no Estado do
Rio Grande do Norte

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Rafael Motta

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2069-Segurança Alimentar e Nutricional

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
37420008

Texto do objetivo proposto:

0614-Contribuir para ampliar o acesso à água para consumo humano para a população pobre no meio ruralObjetivo:

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à FomeÓrgão:

Metas Emendadas

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta
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Contribuir para ampliar o acesso ¿ ¿gua para
consumo humano para a popula¿¿o no meio rural
e URBANO

Contribuir para ampliar o acesso ¿ ¿gua para
consumo humano para a popula¿¿o no meio
rural e URBANO

Justificativa do Voto:
Voto:

Wilder Morais

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2015-Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
29690005

Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde, com
ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede de
Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, e da Rede de
Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.

Texto do objetivo proposto:

1120-Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da Rede de
Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, e
da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.

Objetivo:

Ministério da SaúdeÓrgão:

Metas Emendadas

Implantar 5 hospitais regionias em Goi¿ Implantar 5 hospitais regionias em Goi¿

Regionalizações Emendadas Região Total Unidade

2367 Região Centro-Oeste 5 unidade

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta

Justificativa do Voto:
Voto:

Wilder Morais

Emenda: Tipo:
Objetivo

Programa: 2040-Gestão de Riscos e de Desastres

Tipo de Programa: Temático

Autor da Emenda
29690006

Apoiar a redução do risco de desastres naturais em municípios críticos a partir
de planejamento e de execução de obras.

Texto do objetivo proposto:

0169-Apoiar a redução do risco de desastres naturais em municípios críticos a partir de planejamento e de execução de
obras.

Objetivo:

Ministério das CidadesÓrgão:

Metas Emendadas

008W Apoiar a conclus¿o de 87 empreendimentos de
drenagem urbana em 79 munic¿pios cr¿ticos

Apoiar a conclus¿o de 87 empreendimentos de
drenagem urbana em 79 munic¿pios cr¿ticos

Código Descrição da meta no PL Descrição aprovada da meta



23/11/2015

 43Página 43 dePPA/2016/2019 - Espelhos de Emendas de Objetivo

14.03COMISSÃO MISTA DE PLANOS,ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO Hora:

Data:CONGRESSO NACIONAL

Regionalizações Emendadas Região Total Unidade

2354 Região Centro-Oeste 8 unidade

Justificativa do Voto:
Voto:


