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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não há quórum para 

abertura dos trabalhos.  

 Comunico que a realização das reuniões extraordinárias do dia 20 de maio, 

terça-feira, às 18h, e dia 21 de maio, quarta-feira, às 14h30, no Plenário 2 da 

Câmara dos Deputados... Lembro que às 15h de hoje haverá a sessão ordinária.  

 Está encerrada esta sessão das 14h30.  

 Obrigado.  
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Há número regimental 

para abertura dos trabalhos. 

  Declaro iniciada a 9ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias 

constantes na Pauta nº 12, de 2014. 

Informo que as matérias estão acessíveis nos terminais da pauta eletrônica 

localizados nas bancadas. 

Há quórum para deliberação na representação da Câmara dos Deputados e 

na do Senado Federal. 

Apreciação das atas. 

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

por terem sido distribuídas antecipadamente. (Pausa.) 

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

Regimento Interno da Comissão, coloco em votação as atas das seguintes reuniões: 

2ª Reunião Ordinária, realizada no dia 11 de março de 2014; e 1ª Reunião de 

Audiência Pública, realizada no dia 29 de abril de 2014. 

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

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

(Pausa.) 

Aprovadas. 

Em votação as atas na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

Aprovadas. (Pausa.) 

Expediente.  

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

de 2008, fica dispensada a leitura dos expedientes, que serão transcritos por meio 

das 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 data. 

(Pausa prolongada.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Sras. e Srs. Deputados e 

Sras. e Srs. Senadores, eu vou suspender a sessão, por 10 minutos, porque está 

faltando um Deputado para que seja alcançado o quórum. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Está faltando um Deputado para 

o quórum? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Falta um Deputado para 

que o quórum seja alcançado. Se não houver quórum, não temos como abrir. 

Esperaremos 10 minutos. Talvez chegue antes. 

 (A reunião é suspensa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Declaro reabertos os 

nossos trabalhos. Há quórum regimental. 

 Apreciação das atas, novamente, porque nós, por uma desinformação, não 

percebemos que faltava de um membro. Então, temos que votá-las novamente. 

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

por terem sido distribuídas antecipadamente. (Pausa.) 

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

Regimento Interno da Comissão, coloco em votação as atas das seguintes reuniões: 

2ª Reunião Ordinária, realizada no dia 11 de março de 2014; e 1ª Reunião de 

Audiência Pública, realizada em 29 de abril de 2014. 

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

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

(Pausa.) 

 Aprovadas. 

 Em votação as atas na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

 Aprovadas. 

 Ordem do Dia. 

 Pauta nº 12, de 2014. 

 Apreciação do relatório apresentado com referência ao Projeto de Lei nº 2, de 

2014, do Congresso Nacional, que “abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do 

Ministério das Cidades, crédito suplementar no valor de 113 milhões e 800 mil reais, 
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para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária Vigente”. Relator: Deputado 

Waldenor Pereira. 

 Foram apresentadas 34 emendas. 

 Voto: pela aprovação do projeto de lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, com indicação pela inadmissibilidade da Emenda nº 2 e pela rejeição das 

demais. 

 Na 8ª Reunião Ordinária, realizada no dia 14 de maio, o relatório foi 

apresentado. Em conformidade com o disposto no § 2º do art. 146 da Resolução nº 

1, de 2006, do Congresso Nacional, o Presidente declarou inadmitida a Emenda nº 

2, indicada pelo Relator no seu voto. A discussão foi iniciada e encerrada, assim 

como o prazo para apresentação de destaques. Foram apresentados 19 destaques. 

As votações do relatório e dos destaques foram adiadas. 

 O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

Informo o seguinte: estamos votando o relatório, ressalvados os destaques. Há 19 

destaques. 

 Repito: o relatório está em votação na Câmara dos Deputados, ressalvados 

os destaques. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado, com o voto contrário da Deputada Professora Dorinha Seabra 

Rezende. 

 Em votação na representação do Senado Federal, ressalvados os destaques. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Para discutir, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - A discussão já foi 

encerrada na reunião passada. 

 O SR. DEPUTADO WILSON FILHO - Sr. Presidente, eu gostaria de defender 

os destaques de interesse do PTB. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Logo após a votação, 

V.Exa. terá todo o direito. 

 O SR. DEPUTADO WILSON FILHO - Agradeço. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Em votação o relatório na 

representação do Senado, ressalvados os destaques. 
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 Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado, com o voto contrário do Senador Flexa Ribeiro, do Pará, e do 

Senador Cyro Miranda, de Goiás. 

Com a palavra o autor dos 19 destaques, o Deputado Wilson Filho. 

 O SR. DEPUTADO WILSON FILHO - Sr. Presidente, minha fala vai ser muito 

breve. Eu apenas gostaria de registrar que esses 19 destaques são de interesse 

enorme para a bancada do PTB, principalmente para o Deputado Nelson 

Marquezelli e o Deputado Jovair Arantes, Líder do PTB na Câmara. 

 São destaques importantíssimos, principalmente para os Estados de São 

Paulo e Goiás. Então, eu peço atenção e parceria para a aprovação desses 

destaques, e peço que Relator tenha uma atenção especial, um olhar especial, para 

que o PTB possa ser contemplado com o máximo de destaques aprovados. 

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

Deputado Waldenor Pereira. 

 O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - Sr. Presidente, para reavivar a 

memória de todos os que participaram da última reunião e destacar aqueles que não 

tiveram a oportunidade de estar presentes, nós estamos debatendo uma proposta 

da Presidência da República, a Mensagem nº 40, que submete à apreciação do 

Congresso Nacional a abertura de crédito suplementar, em favor do Ministério das 

Cidades, no valor de 113 milhões e 800 mil reais. 

 É importante destacar que os recursos necessários à abertura do crédito 

advêm de superávit financeiro do exercício de 2013, apurado no Sistema Integrado 

de Administração Financeira do Governo Federal. E ainda é importante destacar que 

o crédito refere-se à suplementação de despesa primária discricionária à conta de 

receita financeira, cuja execução será realizada de acordo com os limites de 

movimentação e empenho constante no Anexo 1 do Decreto nº 8.197, conforme 

estabelece o art. 1º, § 2º, do referido decreto. 

 Bem, com relação às emendas, já destacadas no nosso relatório, nós 

opinamos pela inadmissibilidade de uma delas, porque não se enquadrava no que 

estabelece a Resolução nº 1, e pela rejeição das demais emendas. 

 Eu quero mais uma vez me posicionar pelo não acatamento dos destaques 

apresentados pelo nobre Deputado Wilson Filho, justificando que a admissão dessas 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 0616/14  20/05/2014 
 
 

 5

emendas alteraria todo o planejamento do Plano Nacional de Desenvolvimento 

Urbano que já define a destinação de recursos para outros programas, outros 

Estados, inclusive. 

 Portanto, observando a necessidade de manutenção do Plano Nacional de 

Desenvolvimento Urbano, organizado pelo Ministério das Cidades, eu me posiciono, 

mais uma vez, contrariamente ao acatamento dos destaques apresentados pelo 

Parlamentar, reconhecendo o mérito dos destaques apresentados, que, sem dúvida 

nenhuma, se fosse possível a sua realização, em muito contribuiria com o 

desenvolvimento urbano do Estado da Paraíba e de outros Estados apresentados 

nesses destaques. 

 Então, quero mais uma vez, Sr. Presidente, como já o fiz na rejeição das 

emendas, posicionar-me contrariamente aos destaques apresentados pelo nobre 

colega, o Deputado Wilson Filho. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Nobre Deputado, o 

Regimento não permite a discussão neste momento. Só o Relator e o autor do... 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - o autor vai falar. 

 O SR. DEPUTADO WILSON FILHO - Sr. Presidente, eu respeito a opinião do 

nobre Relator, mas peço, mesmo assim, que o Plenário desta Comissão possa 

aprovar esses destaques. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presidente, houve casos 

aqui em que modificamos a opinião do Relator. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Nelson, há um 

voto em separado, há todos os recursos. 

 Srs. Parlamentares, o art. 139, § 2º, da Resolução nº 1, de 2006, do 

Congresso Nacional, estabelece, que não será aceita solicitação para votação em 

separado de destaque, após a aprovação de requerimento para a votação em globo 

dos destaques. Entendeu? Foi pedida a votação em globo. 

 Sendo assim, solicito a autorização do Plenário para proceder à votação em 

globo dos destaques por tipo de voto do Relator. 

 A proposta para votação em globo dos destaques por tipo de voto do Relator 

está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 
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Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

Aprovada, contra o voto do autor e o do Deputado Nelson Marquezelli. 

Em votação a proposta na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

Aprovada, com dois votos contrários: o do Senador Flexa Ribeiro e o do 

Senador Cyro Miranda. 

Iniciaremos a votação em globo dos destaques, por tipo de voto do Relator. 

Destaques em relação aos quais o Relator se manifestou pela rejeição. 

Em votação, na representação da Câmara dos Deputados, os destaques em 

relação aos quais o Relator se manifestou pela rejeição. 

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

(Pausa.) 

Rejeitados, contra o voto do autor e o do Deputado Nelson Marquezelli. 

Não vão ao Senado Federal. 

Os destaques foram rejeitados. Não serão apreciados pela representação do 

Senado Federal, conforme estabelecido no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. 

Então, no caso, o Senado não vota. 

 Conforme o disposto no parágrafo único do art. 110 da Resolução nº 1, de 

2006, do Congresso Nacional, passaremos à apreciação do relatório apresentado 

com referência à Medida Provisória nº 642, de 2014, do Poder Executivo, que “abre 

crédito extraordinário, em favor do Ministério da Defesa e de Operações Oficiais de 

Crédito, no valor de 5 bilhões e 100 milhões de reais, para os fins que especifica”. 

Relatora: Senadora Gleisi Hoffmann. 

 Não foram apresentadas emendas. 

 O voto é pela aprovação da medida provisória, nos termos propostos pelo 

Executivo. 

 A Relatora está com a palavra, para a apresentação do seu relatório. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN  - Obrigada, Sr. Presidente. 

 Com base no art. 62 da Constituição Federal, combinado com o § 3º do art. 

167, a Presidente da República adotou e submeteu à apreciação do Congresso 
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Nacional, por meio da Mensagem nº 081/14, na origem, a Medida Provisória nº 642, 

de 17 de abril de 2014, que “abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da 

Defesa e de Operações Oficiais de Crédito, no valor global de 5 bilhões e 100 

milhões de reais, para os fins que especifica”. A maior parte desse montante, 4,9 

bilhões, conforme consta do programa de trabalho anexo à MP, tem por objetivo 

reforçar as dotações da Ação 001-AG, Concessões e Financiamento Estudantil, 

FIES, com a criação do novo Subtítulo 6.503, Concessão de Financiamento 

Estudantil, FIES Nacional, crédito extraordinário da Unidade Orçamentária 74.902, 

recurso sob supervisão do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior — FIES. 

 Os demais 200 milhões foram alocados para a Ação 14VW, apoio logístico às 

forças de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, que está sendo criada na 

Unidade Orçamentária nº 52.101, Administração Direta do Ministério da Defesa. 

 Na Exposição de Motivos, assinala-se que a suplementação de recursos para 

o Fundo de Financiamento Estudantil — FIES é essencial para assegurar a 

continuidade de acesso de estudantes ao ensino superior não gratuito, por meio do 

pagamento de novos financiameitos e da renovação semestral de contratos já 

formalizados. 

 Segundo a mencionada Exposição de Motivos, nos últimos três anos houve 

um crescimento exponencial na demanda pelo FIES, devido à redução da taxa de 

juros praticada no financiamento, à ampliação dos prazos de carência e de 

pagamento e a criação do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo — 

FGEDUC, que dispensa a exigência de fiador para estudantes de menor renda.  

 Assim, a redução do alcance desse instrumento de financiamento 

comprometeria a credibilidade da política de ampliação do acesso de jovens ao 

ensino superior, em face do não oferecimento de novas vagas ou da evasão desses 

estudantes das universidades, o que justificaria a relevância e urgência do crédito. 

 Ainda de acordo com a citada Exposição de Motivos, à época da edição da 

MP em análise, encontrava-se em tramitação no Congresso Nacional o PLN 1/14-

CN, encaminhado pela Mensagem Presidencial nº 35, de 6 de março de 2014, com 

objetivo de abrir crédito suplementar para reforço da mesma programação 

orçamentária relativa ao FIES constante deste crédito. Contudo, pela relevância e 
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urgência da execução dessas despesas, e pela possibilidade de não aprovação do 

referido PLN em tempo hábil, o Ministério da Educação solicitou a abertura de 

crédito extraordinário. 

 Além disso, aponta-se que os recursos destinados ao Ministério da Defesa 

têm por finalidade possibilitar o emprego imediato das forças armadas para garantia 

da lei e da ordem no Estado do Rio de Janeiro, principalmente na região do 

Complexo da Maré. Relata-se que os recentes ataques às Unidades de Policia 

Pacificadora — UPPs exigiram a pronta participação da União para preservar a 

ordem pública. 

 Não foram apresentadas emendas à medida provisória em exame. 

 É o relatório. 

 Análise. 

 O art. 5º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, que dispõe 

sobre a apreciação das medidas provisórias a que se refere o art. 62 da 

Constituição, prevê que o parecer relativo extraordinário deve ser único, contendo 

manifestação sobre a matéria quanto aos aspectos constitucional, inclusive sobre os 

pressupostos de relevância e urgência, de mérito e de adequação financeira e 

orçamentária, bem como acerca do cumprimento da obrigatoriedade de 

encaminhamento de documento expondo a motivação da medida provisória. 

 Da constitucionalidade. 

 Da análise levada a efeito, constata-se que a Medida Provisória nº 642 

atende aos preceitos constitucionais insertos nos arts. 62 e 167, § 3º, da 

Constituição, haja vista a urgente necessidade de aportar recursos a fim de 

assegurar a continuidade e a expansão do FIES, relevante programa de 

financiamento voltado para estudantes de baixa renda, bem como permitir o 

imediato emprego das Forças Armadas para assegurar a manutenção da ordem 

pública do Estado do Rio de Janeiro. 

 Adequação Financeira e Orçamentária. 

 O exame da compatibilidade e da adequação orçamentária e financeira das 

medidas provisórias, na forma preconizada pelo art. 50, § 1º, da Resolução nº 1, de 

2006-CN, “abrange a análise da repercussão sobre a receita ou a despesa pública 

da União e da implicação quanto ao atendimento das normas orçamentárias e 
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financeiras vigentes, em especial a conformidade com a Lei Complementar nº 101, 

de 4 de maio de 2000, a ei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

a Lei Orçamentária da União”. 

 Na análise da Medida Provisória nº 642 não se vislumbra a contrariedade e 

as normas orçamentárias e financeiras vigentes, quais sejam, a Lei nº 4.320, o Plano 

Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 O anexo da MP 642 indica que a programação do crédito será custeada com 

Fonte 300, recursos ordinários que correspondem à utilização do superávit 

financeiro apurado em exercícios anteriores. 

 Convém registrar que a Constituição, conforme deprende-se do disposto no 

inciso V do art. 167, não exige a indicação da origem dos recursos quando da 

abertura de crédito extraordinário, atendimento do § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, 

de 2001, do Congresso Nacional. 

 A exposição de motivos que acompanha a mensagem contém as informações 

necessárias para o entendimento das razões que motivaram a edição da medida 

provisória em apreciação. 

 Mérito. 

 Quanto a esse aspecto, não há o que se questionar, pois, no caso do FIES, o 

crédito é necessário assegurar a continuidade e a expansão do programa de 

concessão de financiamentos estudantil. E, no caso do Ministério da Defesa, 

também nos parece ser inquestionável o imediato uso das Forças Armadas na 

manutenção da ordem pública no Estado do Rio de Janeiro. 

 Não foram apresentadas emendas ao presente crédito extraordinário. 

 Voto. 

Pelo exposto, votamos no sentido de que a Medida Provisória nº 642, de 17 

de abril de 2014, atende aos preceitos constitucionais que orientam sua adoção, e, 

no mérito, somos por sua aprovação nos termos propostos pelo Poder Executivo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Em discussão o relatório. 

Com a palavra o Senador Cyro Miranda. 

 O SR. SENADOR CYRO MIRANDA  - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, 

Sras. e Srs. e Deputados, Sra. Relatora, eu gostaria de entender o seguinte: desde 
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2010 que se aprova um valor na LOA e se pede um valor complementar. O que eu 

vejo é uma falta total de planejamento.  

 Só para termos uma ideia, no ano de 2012, a LOA aprovou 2,165 e foi pedido 

um crédito de mais cinco. Foram utilizados 5,181 a mais. Em 2013, foram aprovados 

1.645, autorizado mais um crédito de 7. Em 2014, 1,527 e agora, mais um crédito de 

4,900. Quer dizer, eu não estou entendendo o descompromisso com o 

planejamento.  

 Está sendo votada hoje, no Congresso Nacional, uma lei que se refere a isso. 

Então, por que se atropelar com uma medida provisória se tem uma lei que já foi 

aprovada e que está em pauta hoje no Congresso Nacional? 

 Portanto, eu discordo. 

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

Flexa Ribeiro, do Pará. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Na mesma linha do Senador Cyro 

Miranda, preocupa-nos a falta de planejamento do Executivo. A Senadora Gleisi 

Hoffmann, que relatou a Medida Provisória nº 642, deu parecer pela aprovação. Nós 

não somos contra os recursos para o FIES. Pelo contrário, nós já aprovamos esses 

recursos no Senado Federal.  

O projeto de lei, Senadora Gleisi Hoffmann, está pronto para ser votado. 

Então, eu acho que é um desrespeito ao Congresso Nacional, quando há um projeto 

de lei que já foi votado nas duas Casas, pronto para ser votado no Congresso, e 

vem uma medida provisória atropelando esse projeto de lei, ainda inconstitucional. O 

Supremo já pacificou que, em medida provisória, só pode ser feita a abertura de 

crédito não previsível — não é esse caso — no planejamento. 

 Senadora Gleisi Hoffmann, o Executivo aprovou, na Lei de Orçamento, um 

recurso de 1 bilhão e 527 milhões, quando, o ano anterior, em 2013, foram gastos 7 

bilhões e 301 milhões. Quer dizer, manda um valor sabendo que não vai ser 

suficiente, para, em seguida, fazer a complementação, que também não será 

suficiente. Nós estamos complementando para 6 bilhões e 427 milhões, menos que 

o de 2013. Em seguida, virá um novo pedido de suplementação de recursos.  

 Então eu só gostaria que o Parlamento fosse respeitado pelo Executivo. 

 Essa é a nossa posição. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Obrigado, Senador. 

 Com a palavra a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sr. 

Presidente, minha discussão também vai um pouco nesse sentido. Na verdade, tem 

um PLN que está na pauta de hoje do Congresso para ser votado, o PLN 1, que 

trata desse tema. Lógico que não é em relação ao mérito, pela natureza do 

programa. Não tenho nenhuma discussão em relação ao programa, mas a essa 

aparente desorganização, porque está hoje na pauta do Congresso o próprio PLN. 

Além de não ser da natureza, não precisaria ser tratado de medida provisória. Nós já 

tínhamos um PLN em andamento, tanto que está na pauta hoje do Congresso para 

ser votado.  

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

Cláudio Puty. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Boa tarde. 

 Sr. Presidente, eu quero falar da importância de aprovarmos o relatório da 

Senadora Gleisi, porque o FIES tem sido uma das principais fontes de garantia de 

acesso e permanência de estudantes na graduação em todo o País. O FIES é um 

sucesso, na medida em que um mecanismo relativamente simples, com taxa de 

juros equalizadas e baixas, que diminuíram nos últimos anos, tem permitido que 

inclusive o custo com a graduação seja relativamente menor, à medida que o 

desembolso com universidades, com financiamentos de estudos em universidades 

não gratuitas, é muito menor do que o gasto com custeio de investimentos em 

estruturas de construção de novas universidades, particularmente no que ser refere 

ao tempo necessário para garantir acesso. 

Portanto, um dos motivos pelos quais o FIES tem sido um sucesso é este: a 

rapidez, a eficácia, a eficiência, a possibilidade de acesso imediato. E não é verdade 

que não haja planejamento. O problema é que o próprio sucesso do programa fez 

com que houvesse uma demanda inédita para o recurso desse projeto. Esperar a 

aprovação do PLN no Congresso Nacional poderia colocar a perder a demanda 

reprimida que nós temos já neste primeiro semestre. Portanto, é fundamental que o 

aprovemos agora, para que não prejudiquemos milhões de estudantes que 

dependem da aprovação de seus financiamentos. 
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A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Sr. Presidente. 

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É questão de ordem? 

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - É. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tem a palavra, para 

levantar questão de ordem, o Senador Flexa Ribeiro. 

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Sr. Presidente, o Deputado Cláudio 

Puty, na sua competência, quer... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Espero que não queiram 

discutir aqui o Pará! Nós estamos discutindo a MP 642. 

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Não, estamos discutindo a medida 

provisória. O Deputado Cláudio Puty, na sua competência, quer fazer entender 

aquilo que não existe. Deputado Puty, nós dissemos que não somos contra o 

programa, pelo contrário, já votamos a favor dele. Falamos é da falta de 

planejamento do Executivo. V.Exa. diz que o programa é de alta importância para o 

Executivo. Se é de alta importância, por que diminuem o valor na LOA, a cada ano, 

para depois suplementá-lo? A LOA trouxe para o FIES, em 2014, 1 bilhão e 527 

milhões, quando, em 2013, foram gastos 7 bilhões e 301 milhões. Então, se é 

importante, devia ter vindo um valor maior do que 7 bilhões, que a tendência é de 

crescimento, e não de diminuição. 

A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN  - Sr. Presidente. 

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

Gleisi Hoffmann.  

A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Sim, só para reforçar o pedido a 

esta Comissão para aprovar esta medida provisória. Primeiro, quero dizer que o 

Orçamento não é uma peça determinativa. É importante dizer que agora as 

emendas parlamentares são de execução obrigatória, mas ainda assim não é uma 

peça determinativa, é um instrumento de planejamento. E planejamento é sempre 

uma previsão.  

Então, não dá para a gente vir com uma discussão aqui dizendo que falta 

planejamento porque no Orçamento não se previu o montante necessário. Essa não 

é uma situação que abarca apenas este Governo. Aliás, os Governos de que os 
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meus nobres colegas Senadores participaram anteriormente mandavam muitos 

créditos suplementares e créditos extraordinários, exatamente parecidos com os que 

constam da matéria que nós estamos discutindo aqui. E tenho certeza também de 

que os Governadores do Pará e de Goiás se utilizam desses instrumentos para 

poder adequar as peças orçamentárias.  

Então, eu acho que é importante a gente resgatar essa discussão. Nós não 

estamos aqui falando de um instrumento determinativo. Portanto, não há que se 

falar também em inconstitucionalidade. É verdade que nós temos o projeto de lei no 

Congresso Nacional, gostaria muito que nós pudéssemos aprová-lo hoje, vamos 

fazer um esforço, mas, infelizmente, as nossas reuniões do Congresso Nacional não 

têm se mostrado com grande eficiência do ponto de vista de deliberação. Esse é um 

reconhecimento que nós temos que fazer, talvez até uma autocrítica do conjunto de 

Parlamentares do Senado e da Câmara. Nós não podemos correr o risco de ficar 

mais 1 mês esperando uma reunião do Congresso Nacional, e essa matéria, que é 

importante para a juventude brasileira, para os estudantes brasileiros, fique 

dependendo da nossa disponibilidade para votá-la numa reunião do Congresso 

Nacional.  

Então, eu quero fazer um apelo aqui em nome dos mais de 1 milhão e meio 

de estudantes que hoje têm o FIES e que aderiram ao programa porque, como disse 

aqui o Deputado Cláudio Puty, houve facilitação em termos de redução de juros e de 

prazo de carência — e isso fez com que muitos jovens pudessem aderir ao 

programa. Faço um apelo, aqui, aos nobres Parlamentares! Sei do posicionamento 

dos Senadores aqui que me antecederam, em relação ao mérito da matéria, porque 

já os vi votando o mérito desta matéria outras vezes, sendo favoráveis. Faço um 

apelo para que a gente deixe aprovada a matéria na Comissão Mista. Se nós 

aprovarmos hoje o projeto de lei no Congresso Nacional, a matéria está resolvida, 

com exceção do crédito para as Forças Armadas, para o que nós precisaríamos dar 

um encaminhamento. Mas eu acho que, se nós deixarmos aprovado isso, depois 

nós poderemos ver, no âmbito dos Plenários da Casa, como encaminhá-la.  

Então, queria fazer um apelo para que a gente pudesse votar essa matéria, 

em nome dos estudantes, dos alunos que hoje se utilizam do FIES para fazer seus 

cursos superiores. 
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O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tem a palavra, pela 

ordem, o Senador Flexa Ribeiro. 

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Já vou repetir, para a Senadora Gleisi, 

que nós vamos votar favoravelmente. Agora, quem está obstruindo o Congresso 

Nacional é a base do Governo. Senadora, V.Exa. precisava mobilizar a base do 

Governo para que a gente vote no Congresso. O Congresso há 3 meses não se 

reúne porque a base não dá quórum. E a obstrução é em função do veto... 

A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - (Ininteligível) foi da Oposição. 

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - ...que a Presidente aplicou à lei de 

criação, emancipação e fusão de Municípios. Então, há um acordo. Vamos votar no 

Congresso depois que o projeto, que foi aprovado no Senado, alterando o que a 

Presidenta vetou, seja aprovado na Câmara. Como não foi aprovado na Câmara, 

acho que novamente o Governo vai obstruir, lamentavelmente, a sessão do 

Congresso de hoje. 

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

Waldenor Pereira. 

O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - Sr. Presidente, o nosso País, o 

Brasil, possui atualmente uma taxa de escolarização superior líquida de 15%. Ou 

seja, o percentual da população na faixa etária de 18 a 24 anos, que deveria estar 

matriculada na educação superior, é apenas 15%, apesar de todos os esforços de 

nosso Governo. O Plano Nacional de Educação, em discussão neste Parlamento, 

propõe ampliarmos esse percentual para 33%.  

É importante destacar que, nos últimos 10 anos, nós dobramos o número de 

matrículas na educação superior brasileira de 3 milhões e meio para 7 milhões, em 

grande parte graças à participação do FIES, esse programa extraordinário que vem 

possibilitando, ao lado do PROUNI, que estudantes oriundos da escola pública, 

estudantes carentes, estudantes de populações menos abastadas possam ter 

acesso à educação superior, com o financiamento através desse programa.  

Portanto, eu queria destacar que o crédito extraordinário é um mecanismo de 

planejamento corriqueiro, utilizado por diferentes Governos de diferentes 

agremiações partidárias. E o fato da crítica, ainda que pudesse ser procedente a 
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existência de algum problema, ou da dificuldade no planejamento não justifica, em 

hipótese nenhuma, em minha opinião, respeitosamente, voto contrário a esse crédito 

extraordinário, que se destina a esse programa que, progressivamente, vem 

permitindo que milhões de jovens brasileiros possam ter acesso ao ensino superior e 

à ascensão social. 

Portanto, da mesma forma que a Senadora Gleisi Hoffmann, nós solicitamos 

o apoio dos nobres pares, Deputados e Senadores desta Comissão, para aprovação 

desse crédito, que é de fundamental importância para a ampliação de vagas na 

educação superior do nosso País, medida imprescindível ao desenvolvimento 

nacional. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Se nós não tomarmos 

ciência, nós não vamos votar nem aqui.  

Com a palavra o nosso Deputado Urzeni Rocha. 

O SR. DEPUTADO URZENI ROCHA - Eu quero apenas debater, emitir a 

minha opinião; eu acho que também é válida, neste momento. Nós estamos aqui 

para discutir e debater a matéria. Aliás, esta Comissão passou quase 1 mês para se 

reunir. Chegar aqui e ninguém falar, eu acho que... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu estava em todas elas. 

 O SR. DEPUTADO URZENI ROCHA - E eu também, tanto é que eu sou 

prova disso e estou reclamando por isso.  

Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srs. Deputados, eu entendo que os 

programas de financiamento de ensino no Brasil talvez tenham sido uma das 

grandes providências realizadas nos últimos tempos para a classe estudantil 

brasileira. Não se discute o mérito, a importância disso para a formação do capital 

intelectual do nosso País. Tanto o PROUNI quanto o FIES, enfim, têm um valor 

inestimável dentro da constituição da sociedade brasileira. 

 Agora, eu concordo, em parte, com o que o Senador Flexa Ribeiro colocou, 

quando falou da questão da organização na elaboração dos orçamentos do Brasil. 

Não é possível que haja tanta diferença numa proposição inicial, para depois se 

pedir quase 80%, sei lá, 200% de reajuste. Eu acho que a equipe econômica 

brasileira, às vezes, deixa muito a desejar. Acho que o planejamento está falhando 
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em muitos casos, e quem é autoridade em contas não pode errar tanto, não. Dois 

mais dois são quatro; não pode dar cinco. 

 Agora, eu pedi a palavra, Presidente Devanir, exatamente para dizer o 

seguinte. O Governo brasileiro tem se preocupado muito em financiar, em propiciar o  

acesso das pessoas ao ensino superior. Tudo bem! Mas um lado tem que ser 

observado — e aqui eu quero chamar a atenção para a qualidade do ensino, das 

instituições. O que se observou no Brasil ultimamente foi uma proliferação imensa 

de escolas, de universidades, sem que houvesse o mesmo cuidado na fiscalização 

da qualidade que cada escola dessas oferece para os seus alunos. E nós estamos 

colocando no mercado de trabalho hoje, muitas vezes, profissionais que estão 

aquém da capacidade de que o Brasil precisa. 

 Era só essa a observação, de fazer com que o Brasil tenha atenção na 

qualificação também, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - A discussão está 

encerrada. 

 O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado por unanimidade. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado por unanimidade. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Agradeço, Sr. Presidente, a 

todos os membros desta Comissão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Na pauta que nós temos 

aqui ainda há três requerimentos, que, de ofício, vou retirar de pauta, porque os 

autores não estão presentes. 

 Eu quero também incluir na pauta, na Ordem do Dia, a Proposta de Instrução 

Normativa nº 1, de 2014, da CMO, que se pretende colocar em votação. É 

importante prestar os seguintes esclarecimentos: 
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“A Lei nº 12.919, de 2013, do Congresso Nacional, 

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014, promoveu 

importante inovação no ordenamento jurídico. Através 

dela, as programações orçamentárias incluídas ou 

acrescidas por emendas individuais ao projeto de lei 

orçamentária são de execução obrigatória, respeitando o 

limite de 1,2% da receita corrente líquida realizada no 

exercício anterior. 

 Se verificado o impedimento de ordem técnica, a 

execução da programação deixa de ser obrigatória. 

Porém, a perda da obrigatoriedade não é automática. 

A LDO estabeleceu o rito, permitindo ao 

Parlamentar indicar ao Poder Executivo medidas para 

sanar o impedimento ou propor o remanejamento de 

dotações relacionadas com as emendas individuais. 

Somente ao término desse processo, e desde que 

persista o impedimento de ordem técnica, a execução da 

programação passa a ser facultativa. 

 Nesse contexto, é necessário interpretar adequadamente 

as normas, para se alcançar o objeto e dar eficácia a 

dotações incluídas na lei orçamentária, em igualdade de 

condições com o conjunto das demais despesas 

discricionárias, sem, contudo, distorcer o ordenamento 

jurídico. 

 Para tanto, faz-se necessária a aprovação da Instrução 

Normativa, que orienta sobre a interpretação que deve ser 

conferida às normas da LDO de 2014, estabelecendo 

procedimentos para o recebimento e consolidação das 

indicações parlamentares, para correção dos 

impedimentos de ordem técnica à execução das 

programações orçamentárias decorrentes das emendas 

individuais.” 
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 Em votação a inclusão na pauta da Proposta de Instrução Normativa nº 1, de 

2014, da CMO. 

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

 Aprovada por unanimidade. 

 Em votação no Senado. 

 Os Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada a inclusão, também por unanimidade, no Senado. 

 Apreciação da Proposta de Instrução Normativa nº 1, de 2014, da CMO, que 

“dispõe sobre os procedimentos para recebimento e consolidação das indicações 

parlamentares para correção dos impedimentos de ordem técnica à execução das 

programações orçamentárias decorrentes de emendas individuais”. 

 Autor: Presidente da CMO. 

 A proposta de instrução normativa está em discussão. (Pausa.) 

 A discussão está encerrada. 

 A proposta de instrução normativa está em votação na representação da 

Câmara dos Deputados. 

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

(Pausa.) 

 Aprovada por unanimidade. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

 Aprovada por unanimidade. 

 Vamos fazer um alerta. Nós tínhamos convocado reunião para hoje, às 18 

horas, e amanhã, às 14h30min. Estou vendo que todos estão aqui preocupados. 

Inclusive, os Senadores estavam dizendo que vamos ter sessão do Congresso daqui 

a pouco. Então, eu vou cancelar a reunião das 18 horas de hoje e também a 

convocação da de amanhã. 

 Convoco a próxima reunião para quarta-feira, dia 28 de maio, às 14h30min. 

 Está encerrada a presente reunião. 




