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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Declaro encerrada (sic) a 

3ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação da matéria constante da Pauta nº 6, de 2014. 

 Informo que a matéria está acessível nos terminais da pauta eletrônica 

localizada nas bancadas.  

Há quórum para deliberação nas representações da Câmara dos Deputados e 

do Senado Federal. 

Apreciação das atas. 

Em virtude de pequenos erros detectados no interior das atas que seriam 

colocadas em votação, as mesmas foram retiradas de pauta e, após as devidas 

correções, serão apreciadas oportunamente. Entretanto, fica mantida a retificação 

da Ata da 4ª Reunião de Audiência Pública.  

Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura da ata, 

por ser distribuída antecipadamente. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente, eu tenho duas 

questões. V.Exa. declarou encerrada a sessão, mas é reaberta a sessão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Foi reaberta. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Foi reaberta. V.Exa., então, na hora de 

fazer a leitura, talvez tenha feito uma inversão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Obrigado. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - E solicito a dispensa da leitura da ata. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tudo bem.  

Não havendo discussão e, conforme estabelecido na alínea “f” do art. 8º do 

Regimento Interno da Comissão, coloco em votação a retificação da Ata da 4ª 

Reunião de Audiência Pública realizada no dia 25 de setembro de 2013 e aprovada 

no dia 5 de novembro de 2013. 

 A retificação da ata está em votação na representação da Câmara dos 

Deputados.  

Os Deputados que concordam com a ata permaneçam como estão. (Pausa.) 

 Aprovada. 

 Na representação do Senado, os Senadores que aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 
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 Aprovada. 

 Expediente.  

Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 17 de abril 

de 2008, fica dispensada a leitura dos expedientes, que serão transcritos nas notas 

taquigráficas desta reunião. Informo, ainda, que a lista com os expedientes será 

enviada, através do correio eletrônico, aos gabinetes dos membros e às Lideranças 

partidárias nesta Casa. 

 Ordem do Dia.  

Pauta nº 6 de 2014.  

Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 1, de 2014 do 

Congresso Nacional, que “abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das 

Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de 4,9 bilhões de reais, 

para reforço da dotação constante da Lei Orçamentária vigente”. Relator: Deputado 

Milton Monti. 

 Foram apresentadas duas emendas. Voto pela aprovação do Projeto de Lei, 

na forma do proposto pelo Poder Executivo e com a indicação para inadmissibilidade 

das duas emendas apresentadas. 

 O Relator está com a palavra, para apresentação do Relatório. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente, caros membros da 

Comissão de Orçamento, trata-se de um projeto de crédito suplementar à Lei 

Orçamentária, de acordo com os dispositivos da Constituição Federal, da Lei 

Complementar nº 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, e também da LDO. Todos 

feitos dentro das formalidades legais. 

 Feitas essas considerações formais, nós vamos passar à análise de duas 

emendas que foram apresentadas a esse crédito, Emendas nºs 1 e 2, que, na 

verdade, são vedadas pela Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, 

justamente porque tratam de matéria diversa daquela que está sendo tratada pelo 

crédito suplementar. Dessa forma, nós estamos propondo que essas emendas 

sejam inadmitidas por essa disposição da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso 

Nacional. 

 Diante desses relatos, Sr. Presidente, nós damos o parecer pela aprovação 

do crédito suplementar, no valor de 4,9 bilhões de reais, declarando a aprovação 
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nos termos do Projeto do Poder Executivo e a inadmissibilidade das Emendas nºs 1 

e 2. 

 É o relatório. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Em conformidade com o 

disposto no §2º do art. 146 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, 

declaro inadmitidas as emendas indicadas pelo Relator no seu voto. 

 O relatório está em discussão. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO PEDRO UCZAI - Sr. Presidente, eu quero cumprimentar o 

nobre Relator pela eficiência, pela celeridade do seu parecer e, mais do que isso, 

por permitir a suplementação orçamentária para se dar continuidade às políticas 

públicas nessa área específica relatada pelo nobre Relator. 

 Parabéns pelo seu trabalho! Parabéns pela celeridade! Parabéns pela 

eficiência! Não há outra razão para uma manifestação minha que não seja favorável 

ao parecer do nobre Relator. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Obrigado, Deputado Pedro 

Uczai. 

 O relatório está em discussão. (Pausa.) 

 A discussão está encerrada. 

 O relatório está em votação na representação... 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente, com a discussão 

encerrada, antes de votar o relatório... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra o Deputado 

Milton Monti. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - ... eu só quero justificar que se trata de 

uma suplementação ao FIES, um programa importantíssimo de educação do 

Governo Federal. Eu, evidentemente, quis ser célere, apresentar o relatório 

rapidamente, porque nós não podemos descuidar de um tema tão importante que é 

a educação, especialmente o FIES. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O relatório está em 

votação na representação da Câmara dos Deputados.  

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 
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 Aprovado por unanimidade. 

 O relatório está em votação na representação do Senado Federal.  

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Encerramento da presente reunião.  

Concluída a votação constante da pauta, encerro os trabalhos. Antes, 

convoco a realização de reunião ordinária para o dia 8 de abril, terça-feira, às 14 

horas e 30 minutos no Plenário 2 da Câmara dos Deputados. 

 Declaro encerrada esta reunião. Boa tarde! 




