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•
CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃOMISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PUBLICaS EFISCALlZ!

. .
Destaque - 00001

Projeto de Lei do Plano Plurianual PLN 006/2015

REQUERIMENTO DE DESTAQUE (A EMENDA APRESENTADA )

Requei ro , nos termos reg imentais . desta que na forma
a seguir ind icada:
(DESTAQUE PARA ALTERAÇÃO DO VOTO DO RELATOR E REMANEJAMENTO)

1. AUTOR DA EMENDA: ""'>=..~. :J:)l i= i . o &p.(L c.. ~A N' DA EMENDA: 30'2.<.( 022 '1
2. PARTE DO PROJETO DE LEI SOBRE A QUAL INCIDIU A EMENDA APRESENTADA (assinalar com X

apenas um dos campos abaixo ):

0 2.1 Tex to do Proj eto de Lei

[1g 2.2 Programação da Despesa

3. EFEITO PRETEND IDO ( assinalar com X apenas um dos campos abaixo ):

rn' 3.1 Apr ov ação de Emend a com vo to do Relator PELA REJEiÇÃO ou PELA APROVAÇÃO PARCIAL.

O 3.2 Rejeicão de Emenda co m voto do Relator PELA APROVAÇÃO ou PELA APROVAÇÃO PARCIAL.

0 3.3 Remanejamento de valores entre emendas de um mesmo autor.

Se a sua opção foi a 3.3 (remanejamento) , e somente nesse caso, favor p reencher os ca mpos aba ixo.

-r- Emenda a receber acréscimos : a mesma ind icada no campo "N° DA EME NDA " , acima.
Valor a se r ac resc ido (R$)**

Emenda Es fera" O rq ão Executor ReQião 2012 2013 2014 2015

A mesma
indicad a

no campo
" tr DA

EMENDA" ,

Total ---- -- -- - ----- ----.
* Fiscal/Segu ridade (F) ou In vestimento das Esta ta is (I).
.. O valo r acrescido deve ser tal qu e o valo r fin al sej a no mâximo igual ao va lo r fin al solic itado na emenda .

- Emendas a sofrerem reducões de valo res.
Va lor a s e r red u zid o CR$)***

Emenda Esfera* Orqão Executor ReQião 2012 2013 2014 2015

Total ----- ------- --- -- --
* Fiscal/Seguridade (F) ou Invest im ento das Estatais (I).
••• a total dos va lo res reduzidos, em cada ano, deve ser igu al ao total dos va lo res acrescidos em cada ano .

AUTORDO DESTAQUE: \:)d"' 'V(lQ~S SoCA :3)0 i\ iNkt>- Ç é; A UI7.~ ~c...h..tvdé.

DATA: 0 & /12 /7d t; ,~
ASS INATURA

• Resolução nO 1/2006 ·CN , art . 138: no âmbito da CMO poderão ser apresentados destaques a requerimento de: I - membro da CMO; 11 -
coordenador de Bancada Estadua l ou membro da CMa por ele autorizado; 111 - presidente de Comissão Permanente da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal ou membro de Comissão autor izado pelo respectivo presidente . § 1° A auséncia do autor , no caso dos incisos 11 e 111 , não
prejudicará a votação do destaque apresentado. § 20 Os destaques a emendas de Comissão Permane nte ou de Bancada Estadual somente
poderão ser apresenta dos pelos autores previstos nos incisos II e 111 .
Utilizar um formulârio para cada emenda , dotação ou dispositivo destacado.

• Apresentar o destaque em 2 vias.
• Atenção : deverá acompanhar o destaque, no caso de emenda individual, autorização do autor para o remanejamento solicitado, caso não seja ele

o autor do destaque. Em se tratando de emenda coletiva, deverá acompanhar ainda , o apoiamento necess ário à sua apresentação .



ta
I

CO NGRESSO NACIONAL
COMISSÃOMISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PUBLICaSEFISCAlIZ

. .
üestaqua- 00002

Projeto de Lei do Plano Plurianual
REQUERIMENTO DE DESTAQUE (A EMENDA APRESENTADA)

PLN 006/2015

Requeiro, nos termos regimentais , destaque na forma
a seguir in di cada:
(DESTAQUE PARA ALTERAÇÃO DO VOTO DO RELATOR E REMANEJAMENTO)

1. AUTOR DA EMENDA: \');;y J\lDks.sQI1A ~.", ~ .... N° DA EMENDA: 2 6 '1 3 00 02
2. PARTE DO PROJETO DE LEI SOBRE A QUAL INCIDIU A EMENDA APRESENTADA (assina lar com X

apenas um dos campos aba ixo ):

0 2.1 Texto do Proj eto de Lei

~ 2.2 Programação da Despesa

3. EFEITO PRETENDIDO ( assinalar com X apenas um dos campos abaixo ):

ug3.1 Aprovacão de Emenda co m voto do Relator PELA REJEiÇÃO ou PELA APROVAÇÃO PARCIAL.

0 3.2 Rejeicão de Emenda com voto do Relator PELA APROVAÇÃO ou PELA APROVAÇÃO PARCIAL.

W3,3 Remanejamento de valores entre emendas de um mesmo autor.

Se a sua opção foi a 3.3 (remaneja mento), e som ente ness e caso , favor preench er os campo s abaixo.

- Em enda a rec eber ac réscimos : a mesma ind icada no campo " N° DA EMENDA" , acima .
Valor a se r acrescido CR$)'"'-

Emenda Esfera· Ornâo Executor Reaião 2012 2013 2014 2015

A mesm a
indic ada

no camp o
" N" DA

EMENDA",

Total ._- ._--- --- -- - -
'"' Fiscal/Seguridade (F) ou Investi mento das Estatais (I).
** O valor acrescido deve ser ta l que o valo r f inal seja no máximo igual ao va lo r final solic itado na emenda.

- Emendas a sofrer em reduc ões d e v al ores .
Valor a s e r reduzido CR $)"""

Emen da Esfera" Oroão Ex ecuto r Reo ião 2012 2013 2014 2015

Total --- ----- - - --- ----
" Fiscal/Seg ur idade (F) ou Investiment o das Estatais (li .
• ** O total dos valor es redu zidos, em cada ano, deve ser igu al ao total dos valor es acr escid os em cada ano.

AUTORDO DESTAQUE: 0e:\', ?(\QttÇ<;.oI1A ÃJ ~ ' r,JI,'A ~A i!.11 A. í? <:. ffy.Jç;j.;

DATA: 0&1 j217of( NO~
,

ASSINA TURA

.. Resolução nO 1I2DD6-eN, art. 138; no âmbito da CMO poderão ser apresentados destaques a requerimento de; I - membro da CMO; 11 -
coo rdenador de Bancada Estadual ou membro da CMO por ele autorizado; 111 - presidente de Comissão Permanente da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal ou membro de Comissão autorizado pelo respectivo presidente. § 1° A ausência do autor , no caso dos incisos 11 e 111. não
prejudicará a votação do destaque apresentado. § 2° Os destaq ues a emendas de Comissão Permanente ou de Bancada Estadual somente
poderão ser apresentados pelos autores previstos nos incisos II e UI.

• Utilizar um formulário para cada emenda , dotação ou dispositivo destacado.
.. Apresentar o destaque em 2 vias.
• Atenção: deverá acompanhar o destaque, no caso de emenda individual, autorização do autor para o remanejamenlo solicitado, caso não seja ele

o autor do destaque. Em se tratando de emenda coletiva. deverá acompanhar ainda , o apoiame nto nece ssário à sua apresentação.



, .. I
CONGRESSO NACIONAL,
COMISSÃO MISTADEPLANOS, ORÇAMENTOS PUBLlCOS EFISCALlZAÇfi

"

, Destaque> 00003.'

Projeto de Lei do Plano Plurianual
PLN 00612015

REQUERIMENTO DE DESTAQUE (A EMENDA APRESENTADA)

Requeiro, nos termos regimentais, destaque na forma
a seguir indicada:
(DESTAQUE PARA ALTERAÇÃO DO VOTO DO RELATOR E REMANEJAMENTO)

1. AUTOR DA EMENDA: fÚ!I)o Rcch A N° DA EMENDA: 33'13C'co I
2. PARTE DO PROJETO DE LEI SOBRE A QUAL INCIDIU A EMENDA APRESENTADA (assinalar com X

apenas um dos campos abaixo ):

0 2.1 Texto do Projeto de Lei

0 2.2 Programação da Despesa

3. EFEITO PRETENDID O ( assinalar com X apenas um dos campos abaixo ):

~ 3. 1 Aprovacão de Emenda com voto do Relator PELA REJEiÇÃO ou PELA APROVAÇÃO PARCIAL.

0 3.2 Rejeição de Emenda com voto do Relator PELA APROVAÇÃO ou PELA APROVAÇÃO PARCIAL.

Q 3.3 Remanejamento de valores entre emendas de um mesmo autor.

Se a sua opção foi a 3.3 (remanejamento) , e somente nesse caso, favor preencher os campos abaixo.

-Emenda a receber acréscimos: a mesma indicada no campo " N° DA EMENDA", acima.
Valor a ser acrescido CR$)"

Emenda Esfera' Oraão Executor Reaião 2012 2013 2014 2015

A mesma
Indicada

no campo
"N° DA

EMENDA" .

Total ---_. -_..._--_._.... -----_.-
., Fiscal/Seguridade (F) ou Investimento das Estatais (I).
U O valor acrescido deve ser tal que o va lo r final seja no máximo igual ao val or tin al solicitad o na emenda.

- Emendas a sofrerem reduções de valores.
Valor a ser reduzido CRS) ' "

Emenda Esfera' Orq ão Executor Região 2012 2013 2014 2015

Total , - - _ _ e _ _ _ _ _ ________ -------- --• Fiscal/Seguridade (F) ou Investim ento das-êstaláls (I). ~"

... O to tal dos va lores reduzid os, em cada ano , deve ser igual ao total dos valores acrescidos em cada ano.

l
AUTOR DO DESTAQUE: /

~

NOME .LEGÍVEl

DATA: I il',v· ----I '-. J1,
ASSINATURA

• Resolução nO 1I2DDG-CN, art. 138; no âmbito da CMQ poderão ser apresentados destaques a requerimento de: I - membro da CMO; 11 •
coordena dor de Bancada Estadual ou membro da CMO por ele auto rizado; IH • presidente de Comiss ão Permanente da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal ou mem bro de Comissão autorizado pelo respectivo pres idente. § 1° A ausência do autor, no caso dos incisos II e JlI, não
prejudicará a votação do destaque apresentado. § 2° Os destaques a emendas de Comissão Permanente ou de Bancada Estadual somente
poderão ser apresentados pelos autores previstos nos incisos 11 e 111.

• Utilizar um formu lário para cada emend a, dotação ou dispositivo destacado.
• Apresentar o destaque em 2 vias.
• Atenção ; deverá acompanhar o destaque, no caso de emenda individual, autorização do autor para o remanejamento solicitado, caso não seja ele

o autor do destaque. Em se tratando de emenda colet iva, deverá acompa nhar ainda, o apoiamento necessário à sua apresentação.



•
CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PUBlICOS EFISCAlIZ!

Destaque - 00004

Projeto de Lei do Plano Plurianual PLN 006/2015

REQUERIMENTO DE DESTAQUE (A EMENDA APRESENTADA)

Reque iro, nos termos regimentais, destaque na forma
a seguir indicada:
(DESTAQUE PARA ALTERAÇÃO DO VOTO DO RELATOR E REMANEJAMENTO)

1. AUTOR DA EMENDA: /11 LtJ O RO rhA N° DA EMENDA: 33í3 IQw3
2. PARTE DO PROJETO DE LEI SOBRE A QUAL INCIDIU A EMENDA APRESENTADA (assinalar com X

apenas um dos campos abaixo ):

0 2.1 Texto do Projeto de Lei

0 2.2 Programação da Despesa

3. EFEITO PRETENDIDO ( assinalar com X apenas um dos campos abaixo ):

00 3.1 Aprovacão de Emenda com voto do Relator PELA REJEiÇÃO ou PELA APROVAÇÃO PARCIAL.

0 3.2 Rejeicão de Emenda com voto do Relator PELA APROVAÇÃO ou PELA APROVAÇÃO PARCIAL.

:=J 3.3 Remanejamento de valores entre emendas de um mesmo autor.

Se a sua opção fo i a 3.3 (remanejamento), e somente nesse caso, favor preencher os campos abaixo.

- Emenda a receber acréscimos: a mesma indicada no camoo uN°DA EMENDA" , acima.
Valor a ser acrescido IR$)··

Emenda Esfera" Orgão Executor Região 2012 2013 2014 2015

A mesma
indicada

no campo
"N° OA

EMENDA ".

Total ..... ................ .....•..
..Fiscal/Seguridade (F) ou Investimento das Estata is (I).
... O valor acresc ido deve ser tal que o valor final seja no mãximo igual ao valor final solicitado na emenda.

- Emendas a sofrerem reduções de valores.
Valor a ser reduzido IR$)· · ·

Emenda Esfera· Orgão Executor Região 2012 2013 2014 2015

Total _.._- .........._._---- ......- ----* Fiscal/Seguridade (F) ou Investimento das Estatais (I). ~

... O total dos valores reduzidos, em cada ano, deve ser igual ao total dos valeres acrescidos em cada ano.

AUTOR DODESTAQUE: /
NOME'lÉGIVEl

. ..-------:-
DATA: I I JI, IJ· ~ r,

ASS INATURA

• Resolução nO 1I2006-CN. art. 138: no âmbito da CMO poderão ser apresent ados destaques a requerimento de: I - membro da CMO; 11 -
coordenador de Bancada Estadual ou membro da CMO por ele autorizado ; III - presidente de Comissão Permanente da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal ou membro de Comissão autorizado pelo respectivo presidente. § 1° A ausência do autor, no caso dos inCISOS II e Hl. não
prejud icará a votação do destaque apresentado. § 2° Os destaques a emendas de Comissão Permanente ou de Bancada Estadual somente
poderão ser apresentados pelos autores previstos nos incisos 11 e 111.

• Utilizar um formu laria para cada emenda , dotação ou disposit ivo destacad o.
• Apresentar o destaque em 2 vias.
• Atenção: deverá acompanhar o destaque, no caso de emenda individual, autorização do autor para o remanejamento solicitado, caso não seja ele

o autor do destaque . Em se tratando de emenda coletiva, deverá acompa nhar ainda , o apoiamento necessário à sua apresentação.



•
CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PUBLlCOSEFISCALIZAI

Destaque - 00005

Projeto de Lei do Plano Plurianual PLN 006/2015
REQUERIMENTO DE DESTAQUE (A EMENDA APRESENTADA)

Requeiro, nos termos regimentais, destaque na forma
a seguir indicada:

(DESTAQUE PARA ALTERAÇÃO DO VOTO DO RELATOR E REMANEJAMENTO)

1. AUTOR DA EMENDA: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS N° DA EMENDA: 34330001
2. PARTE DO PROJETO DE LEI SOBRE A QUAL INCIDIU A EMENDA APRESENTADA (assinalar com X

apenas um dos campos abaixo ):

0 2.1 Texto do Projeto de Lei

O2.2 Programação da Despesa

3. EFEITO PRETENDIDO ( assinalar com X apenas um dos campos abaixo ):

~3. 1 Aprovacão de Emenda com voto do Relator PELA REJEiÇÃO ou PELA APROVAÇÃO PARCIAL.

0 3.2 Rejeicão de Emenda com voto do Relator PELA APROVAÇÃO ou PELA APROVAÇÃO PARCIAL.

O3.3 Remanejamento de valores entre emendas de um mesmo autor.

Se a sua opção fo i a 3.3 (remanejamento), e somente nesse caso, favor preencher os campos abaixo.

- Emenda a receber acréscimos: a mesma indicada no campo "Na DA EMENDA " , acima.
Valor a ser acrescido CR$'''·

Emenda Esfera" Orqâo Executor Reoião 2012 2013 2014 2015

A mesma
indic ada

no campo
" N° DA

EMENDA".

Total ..... - _......_-- ....._..
.. Fiscal/Seguridade (F) ou Investi mento das Estatais (I).
.... O valor acrescido deve ser tal que o valor final seja no máximo igual ao valor final solicitado na emenda.

- Emendas a sofrerem reduc ões de valores .
Valor a ser reduzido CR$'''· -

Emenda Esfera" Orq ão Executor ReaJão 2012 2013 2014 2015

Total ..... .....•.......... ._---
• Fiscal/Seguridade (F) ou Investimento das Estatais (I).
••• Ototaldosvalores reduzidos, em cada ano. dh .;r i9U:;; tOlal dosvalores acrescidosem cada ano.

AUTOR DO DESTAQUE: ,- ' Jitu~ (;)V~ ~ 111m J

DATA: I I ~-r"/l -V ASSINATURA -::>
• Resolução nO 1I2DD6-CN. art . 138: no âmbito da eMO poderão ser apresentados destaques a requerimento de: I - membro da CMO; " -

coordenador de Bancada Estadual ou membro da CMO por ele autorizado; 111 • presidente de Comissão Pennanente da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal ou membro de Comissão autorizado pejo respectivo presidente. § 1° A ausência do autor, no caso dos incisos 11 e 111, não
prejud icará a votação do destaque apresentado. § 2° Os destaques a emendas de Comissão Permanente ou de Bancada Estadual somente
poderão ser apresentados pelos autores previstos nos incisos 11 e 111.

• Utilizar um formulário para cada emenda, dotação ou dispositi vo destacado.
• Apresentar o destaque em 2 vias.
• Atenção: deverá acompanhar o destaque, no caso de emenda individual , autorização do autor para o remanejamento solicitado, caso não seja ele

o autor do destaque. Em se tratando de emenda coletiva, deverá acompanhar ainda, o apoiamento necessário à sua apresentação .



CONGRESSO NACIONAL,
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PUBLICaS EFISCALI.

, Destaque - 00006

Proje to de Lei do Plano Plurianual PLN 006/2015

REQUERIMENTO DE DESTAQUE (A EMENDA APRESENTADA )

Requ eiro, nos termos regi mentais, destaque na fo rma
a seg uir indicada:
(DESTAQUE PARA ALTERAÇÃO DO VOTO DO RELATOR E REMANEJAMENTO)

1. AUTOR DA EMENDA : Professora Dorinha Seabra Rezende N° DA EMENDA: 26930001

2. PARTE DO PROJETO DE LEI SOBRE A QUAL INCIDIU A EMENDA APRESENTADA (assinalar com X
apen as um dos campos aba ixo ):

0 2.1 Texto do Projeto de Lei

[!] 2.2 Programação da Despesa

3. EFEITO PRETENDIDO ( assinalar com X apenas um dos campos abaixo ):

[!] 3.1 Aprovação de Emenda com voto do Relator PELA REJEiÇÃO ou PELA APROVAÇÃO PARCIAL.

0 3.2 Rejeição de Emenda com voto do Relator PELA APROVAÇÃO ou PELA APROVAÇÃO PARCIAL.

(:] 3.3 Remane jamento de va lores entre emendas de um mesmo autor.

Se a sua op ção foi a 3.3 (remanejamento), e somente nesse caso, favor preencher 05 campos abaixo.

- Emenda a receber acréscimos: a mesma indicada no camoo " N° DA EMENDA" , acima.
Valor a ser acrescido (R$)"

Emenda Esfera· Oroão Executor Reoião 2012 2013 2014 2015

A mesm a
ind icad a

no campo
"W DA

EMENDA",

Total ._.. .._----- -- - ___e

* Fiscal/Seguridade (F) ou Investimento das Estata is (I).
U O valor acrescido deve ser tal que o valor final seja no máximo igual ao valor fi nal so licitado na emen da.

- Emend as a sofrerem reducões de valo res.
Valor a ser reduzido (R$)···

Emenda Esfera· Ora ão Executor Reaião 2012 2013 2014 2015

Total -_.. ....._......_. --.-....
* Fiscal/Seguridade (F) ou Investimento das Estatais (I).
*** O total dos valores reduzidos , em cada ano , deve ser Igual ao total dos valores acresc idos em cad a ano.

AUTOR DODESTAQUE: Professora DorinhaSeabra Rezende

DATA: I I ~l
ASSINATURA

• Resolução nO 1J200S-C N, art. 138: no âmbito da CMO poderão ser apresentados destaques a requerimento de: I ~ membro da CMO; 11 -
coordenador de Bancada Estadual ou membro da CMO por ele autorizado; 111 - presidente de Comissão Permanente da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal ou membro de Comissão autorizado pelo respectivo presidente. § 1° A ausência do autor, no caso dos incisos 11 e 111 , não
prejudicará a votação do destaque apresentado. § 2° Os destaques a emendas de Comissão Permanente ou de Bancada Estadual somente
poderão ser apresentados pelos autores previstos nos incisos 11 e 111 .

• Utilizar um formulário para cada emenda, dotação ou dispositivo destacado.
• Apresentar o destaque em 2 vias.
• Atenção : deverá acompanhar o destaque, no caso de emenda individual, autorização do autor para o remanejamento solicitado, caso não seja ele

o autor do destaque. Em se tratando de emenda coletiva. deverá acompanhar ainda, o apoiamento necessário à sua apresentação.



•
CONGRESSO NACIONAL ,
COMISSÃO MISTADE PLANOS, ORÇAMENTOS PUBLlCOS EFISCALIZAI

Destaque. 00007

Proj eto de Lei do Plano Plurianual
PLN 006/2015

REQUERIMENTO DE DESTAQUE (A EMENDA APRESENTADA )

Requeiro, nos termos reg imenta is , destaque na forma
a seg uir indicada:
(DESTAQUE PARA ALTERAÇÃO DO VOTO DO RELATOR E REMANEJAMENTO)

1. AUTOR DA EMENDA: Professora Dorinha Seabra Rezende N° DA EMENDA: 26930002

2. PARTE DO PROJETO DE LEI SOBRE A QUAL INCIDIU A EMENDA APRESENTADA (assinalar com X
apenas um dos campos aba ixo ):

0 2.1 Text o do Projeto de Lei

[K] 2.2 Programação da Despesa

3. EFEITO PRETENDIDO ( ass inalar com X apenas um dos campos abaixo ):

[K] 3.1 Aprovacão de Emenda com voto do Relator PELA REJEiÇÃO ou PELA APROVAÇÃO PARCIAL.

0 3.2 Rejeicão de Emenda com voto do Relator PELA APROVAÇÃO ou PELA APROVAÇÃO PARCIAL.

0 3.3 Remane jamento de valores entre emendas de um mesmo autor.

Se a sua opção foi a 3.3 (remanejamento), e somente nesse caso, favor preencher os campos aba ixo .

- Emenda a receber acrésc imos: a mesma indicada no campo " N° DA EMENDA" , acima.
Valor a ser acrescido IR$l··

Emenda Esfera· Orq ão Executor ReQião 2012 2013 2014 2015

A mesma
Indicada

no campo
" N° DA

EMENDA".

Tolal .-.- .._-_. - - - -
• Fiscal/Seguridade (F) ou Investimento das Estatai s (I).
•• O valor acrescido deve ser ta l que o va lor final seja no máximo igual ao valor fin al so li c itado na eme nda.

- Em en das a sofrerem reduções de valores .
Valor a ser reduzido fR$lu *

Emenda Esfera * Orq âo Executor ReQião 2012 2013 2014 2015

Tolal ---- - ------------ -----._.
* Fiscal/Seg uridade (F) ou Investi mento das Estatais (I).
*** O to tal do s va lores reduzid os, em cada ano, deve ser Igual ao total dos val ores acrescidos em cada ano.

AUTOR DODESTAQUE: Professora Dorinha Seabra Rezende

DATA: 1 1
~~ME LEGIvEL

ASSINATURA

• Resolução nO 112006-CN, art. 138: no âmbito da CMO poderão ser apresentados destaques a requer imento de: I - membro da CMO; 11 -
coordenador de Bancada Estadual ou membro da CMO por ele autorizado ; 111 - presidente de Comissão Permanente da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal ou membro de Comissão autorizado pelo respectivo pres idente. § 1D A ausência do autor, no caso dos incisos 11 e 111 , não
prejudicará a votação do destaque apresentado. § 2° Os destaques a emendas de Comissão Permanente ou de Bancada Estadual somente
poder ão ser apresentados pelos autores previstos nos incisos 11 e 111.

• Utilizar um formulário para cada emenda , dotação ou dispositivo destacado .
• Apresentar o destaque em 2 vias .
• Atenção: deverá acompanhar o destaque . no caso de emenda individual , autorização do autor para o remanejamento solicitado , caso não seja ele

o autor do destaque . Em se tratando de emenda coletiva , deverá acompanhar ainda, o apoiamento necessário à sua apresentação .



•
CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PUBLlCOSE F I SCAL I<~,

Destaque - 00008
PLN 006/2015

Projeto de Lei do Plano Plurianual
REQUERIMENTO DE DESTAQUE (A EMENDA APRESENTADA )

Requeiro, nos termos regimentais, destaque na forma
a seguir indicada:
(DESTAQUE PARA ALTERAÇÃO DO VOTO DO RELATOR E REMANEJAMENTO)

1. AUTOR DA EMENDA: Professora DorinhaSeabra Rezende N° DA EMENDA: 26930003

2. PARTE DO PROJETO DE LEI SOBRE A QUAL INCIDIU A EMENDA APRESENTADA (assinalar com X
apenas um dos campos abaixo ):

0 2.1 Texto do Projeto de Lei

0 2.2 Programação da Despesa

3. EFEITO PRETENDIDO ( assinalar com X apenas um dos campos abaixo ):

0 3.1 Aprovacão de Emenda com voto do Relator PELA REJEiÇÃO ou PELA APROVAÇÃO PARCIAL.

0 3.2 Rejeicão de Emenda com voto do Relator PELA APROVAÇÃO ou PELA APROVAÇÃO PARCIAL.

0 3.3 Remanejamento de valores entre emendas de um mesmo autor.

Se a sua opção foi a 3.3 (remanejamento), e somente nesse caso, favor preencher os campos abaixo.

- Emenda a receber acréscimos: a mesma indi cada no campo " N° DA EMENDA" acima.
Valor a ser acrescido CR$)"

Emenda Esfera' Orq ão Executor ReQião 2012 2013 2014 2015

A mesma
Indicada

no campo
" N° DA

EMENDA".

Total - --- ._._._-_..... ---
.. Fiscal /Seguridade (F) ou Inves ti mento das Estatais (I).
U O valor acrescido deve ser tal que o valor final seja no máximo igual ao valor final solicitado na emenda.

- Emendas a sofrerem reduções de valores.
Valor a ser reduzido IR$'''·

Emenda Esfera" Orgão Executor Região 2012 2013 2014 2015

Total _.- a _ _ _ _____ ----
• Fiscal/Seguridade (F) ou Investi mento das Estatais (I).
... O total dos valores reduzidos, em cada ano, deve ser igual ao total dos valores acrescidos em cada ano.

AUTOR DODESTAQUE: Professora Dorinha Seabra Rezende

DATA: 1 1
~EGIVEL

ASSINATURA

• Reso lução nO 1I2006·CN, art. 138: no âmbito da eMO poderão ser apresentados destaques a requerimento de: I • membro da eMO; 11 -
coordenador de Bancada Estadual ou membro da eMO por ele auto rizado; 111 - presiden te de Comissão Permanente da Câmara dos Deputados
ou do Senad o Federal ou membro de Comissão autorizado pelo respectivo pres idente. § 1° A ausência do autor, no caso dos incisos 11 e 111 , não
prejud icará a votação do destaque apresentado. § 2° Os destaques a emendas de Comissão Perman ente ou de Bancada Estadual somente
poderão ser apresentados pelos autores previst os nos incisos 11 e 111.

• Util izar um formulá rio para cada emenda. dotação ou disposit ivo destacado.
• Apresentar o destaq ue em 2 vias.
• Atenção : deverá acompanhar o destaque, no caso de emenda individual, autorização do autor para o remanejamento solicitado , caso não seja ele

o autor do destaque. Em se tratando de emenda coletiva. deve rá acompanhar ainda , o apoiamento necessário à sua apresentação .



•
CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DEPLANOS, ORÇAMENTOS PUBLICaS EFISCALlZAÇÃ

Destaque· 00009
PLN 006/2015

Projeto de Lei do Plano Plurianual
REQUERIMENTO DE DESTAQUE (A EMENDA APRESENTADA)

Requeiro, nos termos regimentais, destaque na forma
a seguir indicada:
(DESTAQUE PARA ALTERAÇÃO DO VOTO DO RELATOR E REMANEJAMENTO)

1. AUTOR DA EMENDA: Professora Dorinha Seabra Rezende N° DA EMENDA: 26930004

2. PARTE DO PROJETO DE LEI SOBRE A QUAL INCIDIU A EMENDA APRESENTADA (assinalar com X
apenas um dos campos abaixo ):

0 2.1 Texto do Projeto de Lei

[K] 2.2 Programação da Despesa

3. EFEITO PRETENDIDO ( assinalar com X apenas um dos campos abaixo ):

[K] 3.1 Aprovacão de Emenda com voto do Relator PELA REJEiÇÃO ou PELA APROVAÇÃO PARCIAL.

0 3.2 Rejeicão de Emenda com voto do Relator PELA APROVAÇÃO ou PELA APROVAÇÃO PARCIAL.

P 3.3 Remanejamento de valores entre emendas de um mesmo autor.

Se a sua opção foi a 3.3 (remanejamento), e somente nesse caso, favor preencher os campos abaixo.

- Emendaa receber acréscimos: a mesma indicada no campo "NO DA EMENDA", acima.
Valor a ser acrescido CR$)'"

Emenda Esfera· Orgão Executor Região 2012 2013 2014 2015

A mesma
Indicada

no campo
" N° DA

EMENDA" .

Total --- -------- ---
• Fiscal/Segu ridade (F) ou Investimento das Estatais (I).
•* O valor acrescido deve ser tal que o valor final seja no máximo Igual ao valor final solicitado na emenda.

- Emendas a sofrerem reducões de valores.
Valor a ser reduzido (R$)···

Emenda Esfera* I Oraão Executor Região 2012 2013 2014 2015

Total ..... .......•._..... ........
• FiscallSeg uridade (F) ou Investimento das Estatais (I)•
..... O total dos valores reduzidos , em cada ano , deve ser igual ao total dos valores acrescidos em cada ano.

AUTOR DODESTAQUE: Professora Dorinha Seabra Rezende

DATA: 1 1
~GhlEl

ASSINATURA

• Resolução nO11200G-CN, art. 138: no âmbito da eMO poderão ser apresentados destaques a requerimento de: I - membro da CMO; 11 -
coordenado r de Bancada Estadual ou membro da CMO por ele autorizado; 111 - presidente de Comissão Permanente da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal ou membro de Comissão autorizado pelo respectivo presidente. § 1° A ausência do autor, no caso dos incisos 11 e 111 , não
prejudicará a votação do destaque apresentado . § 2° Os destaques a emendas de Comissão Permanente ou de Bancada Estadual somente
poderão ser apresentados pelos autores previstos nos incisos 11 e 111.

• Utilizar um formulário para cada emenda, dotação ou dispositivo destacado.
• Apresen tar o destaque em 2 vias.
• Atenção: deverá acompanhar o destaque , no caso de emenda individual, autorização do autor para o remanejamento solicitado, caso não seja ele

o autor do destaque. Em se tratando de emenda coletiva, deverá acompanhar ainda, o apoiamento necessário à sua apresentação.



•
CONGRESSO NACIONAL ,
COMISSÃOMISTADE PLANOS, ORÇAMENTOS PUBLlCOSEFISCALI;

Destaque - 00010
PLN 006/2015

Projeto de Lei do Plano Plurianual
REQUERIMENTO DE DESTAQUE (A EMENDA APRESENTADA)

Requeiro, nos termos regimentais, destaque na forma
a seguir indicada:
(DESTAQUE PARA ALTERAÇÃO DO VOTO DO RELATOR E REMANEJAMENTO)

1. AUTOR DA EMENDA: Professora Dorinha Seabra Rezende N° DA EMENDA: 26930005

2. PARTE DO PROJETO DE LEI SOBRE A QUAL INCIDIU A EMENDA APRESENTADA (assinalar com X
apenas um dos campos aba ixo ):

[KJ 2.1 Texto do Projeto de Lei

0 2.2 Programação da Despesa

3. EFEITO PRETENDIDO ( assinalar com X apenas um dos campos abaixo ):

[KJ 3.1 Aprovação de Emenda com voto do Relator PELA REJEiÇÃO ou PELA APROVAÇÃO PARCIAL.

0 3.2 Rejeição de Emenda com voto do Relator PELA APROVAÇÃO ou PELA APROVAÇÃO PARCIAL.

P 3.3 Remanejamento de valores entre emendas de um mesmo autor.

Se a sua opção foi a 3.3 (remanejamento). e somente nesse caso. favor preencher os campos abaixo.

- Emenda a receber acréscimos: a mesma indicada no campo "N° DA EMENDA" I acima.
Valor a ser acrescido CR$)"

Emenda Esfera" Orgão Executor Região 2012 2013 2014 2015

A mesma
indicada

no campo
"N° DA

EMENDA".

Total - -- --------_.- .._---
• Fis cal/Seguridade (F) ou Investimento das Estatais (I).*. O valor acresc ido deve ser ta l que o valor fi nal seja no máximo igual ao valor final so licitado na emenda.

- Eme ndas a sofrerem reducões de valores.
Valor a ser reduzido (R$)···

Emenda Esfera· Oraão Executor Reaião 2012 2013 2014 2015

Tolal ---- --- - ---- - - - --
* Fisc al/Seguridade (F) ou Investimento das Estatais (I).
•*'"O total dos valores reduzidos, em cad a ano, deve ser Igual ao total dos valores acrescidos em cada ano.

AUTOR DODESTAQUE: Professora Dorinha Seabra Rez ende

DATA: I I d:1::--
j

ASSINATURA

• Resolução nO 1I2006·CN, art. 138: no âmbito da CMO poderão ser apresentados destaques a requerimento de: I 4 membro da CMO; 11 -
coordenador de Bancada Estadual ou membro da CMa por ele autorizado; IJI - presidente de Comissão Permanente da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal ou membro de Comissão autorizado pelo respect ivo presidente. § 1° A ausência do autor, no caso dos incisos II e 111 , não
prejudicará a votação do destaque apresentado. § 2° Os destaques a emendas de Comissão Permanente ou de Bancada Estadual somente
poderão ser apresentados pelos autores previstos nos incisos 1/ e 111.

• Utilizar um formulánc para cada emenda. dotação ou dispositivo destacado.
• Apresentar o destaque em 2 vias.
• Atençã o: deverá acompanhar o destaque. no caso de emenda individual, autorização do autor para o remanejamento solicitado, caso não seja ele

o autor do destaque. Em se tratando de emenda coletiva, deverá acompanhar ainda, o apoiamento necessá rio á sua apresentação.



CONGRESSO NACIONAL I,
COMISSÃO MISTA DEPLANOS, ORÇAMENTOS PUBLlCOSEFISCALlZAÇ,

Destaque - 00011,

PLN 006/2015
Projeto de Lei do Plano Plurianual
REQUERIMENTO DE DESTAQUE (A EMENDA APRESENTADA )

Requeiro, nos termos reg imentais , destaque na forma
a seguir indicada:
(DESTAQUE PARA ALTERAÇÃO DO VOTO DO RELATOR E REMANEJAMENTO)

1. AUTOR DA EMENDA: Professora Dorinha Seabra Rezende N° DA EMENDA: 26930006

2. PARTE DO PROJETO DE LEI SOBRE A QUAL INCIDIU A EMENDA APRESENTADA (assinalar com X
apenas um dos campos aba ixo ):

[!J 2.1 Texto do Projeto de Lei

0 2.2 Programação da Despesa

3. EFEITO PRETENDIDO ( assinalar com X apenas um dos campos abaixo ):

[!J 3.1 Aprovacão de Emenda com voto do Relator PELA REJEiÇÃO ou PELA APROVAÇÃO PARCIAL.

0 3.2 Rejeicão de Emenda com voto do Relator PELA APROVAÇÃO ou PELA APROVAÇÃO PARCIAL.

[J 3.3 Remanejamento de valores entre emendas de um mesmo autor.

Se a sua opção foi a 3.3 (remanejamento), e somente nesse caso, favor preencher os campos abaixo.

- Emenda a receber acréscimos: a mesma indicada no campo " N° DA EMENDA", acima.
Valor a ser acrescido CR$)··

Emenda Esfera " Orgão Executor Região 2012 2013 2014 2015

A mesma
IndJcada

no campo
"N° OA

EMENDA" ,

Total ---- _._._----- .._--.-
.. Fiscal/Seguridad e (F) ou Investimento das Estatais (I).
.... O valor acrescido deve ser tal que o valor final seja no máximo Igual ao valor final solicitado na emend a.

- Emendas a sofrerem reducões de valores.
Valor a se r reduzidQ (R$t U

Emenda Esfera· Oraão Executor Reoião 2012 2013 2014 2015

Total --- ._.- - - -
• FiscaUSegu ridade (F) ou Investimento das Estata is {I}.
... O total dos va lore s reduzidos, em cada ano, deve ser Igua l ao to tal dos valores acresc idos em cada ano.

AUTOR DO DESTAQUE: Professora Dorinha Seabra Rezende

;;tlc/ }j.OME L~L
DATA: I I ~v ~

ASSINATURA

• Resolução nO 1I2DDG-CN, art. 138: no âmbito da CMO poderão ser apresentados destaques a requerimento de: I - membro da eMa; 11 •
coordenador de Bancada Estadual ou membro da CMO por ele autorizado: 111 - presidente de Comissão Permanente da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal ou membro de Comissão autorizado pelo respectivo presidente. § 1° A ausência do autor, no caso dos incisos 11 e 111, não
prejudicará a votação do destaque apresentado. § 2° Os destaques a emendas de Comissão Permanente ou de Bancada Estadual somente
poderão ser apresentados pelos autores previstos nos incisos 11 e 111.

• Utilizar um formulário para cada emenda, dotação ou disposit ivo destacado.
• Apresentar o destaque em 2 vias.
• Atenção : deverá acompanhar o destaque. no caso de emenda individual, autorização do autor para o remanejamento solicitado, caso não seja ele

o autor do destaque. Em se tratando de emenda colet iva, deverá acompanhar ainda, o apoiamento necessário à sua apresentação.


