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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilto Tatto) - Declaro iniciada a oitava 

reunião extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da pauta. Não 

havendo quórum para deliberação na representação da Câmara dos Deputados nem 

na do Senado Federal, suspendo a reunião por meia hora. 

 (A sessão é suspensa.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Declaro reiniciada a 8ª 

Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização destinada a apreciação das matérias constantes da pauta. 

 Há quórum para deliberação na representação da Câmara dos Deputados e 

na do Senado Federal. 

 Eu pergunto se há concordância do Plenário para dispensarmos a leitura da 

ata, distribuída antecipadamente. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Solicito a dispensa da leitura da 

ata, Sra. Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Dispensada a leitura da 

ata da 7ª Reunião Extraordinária, realizada nos dias 1º e 9 de setembro. 

 Vamos colocar a ata em votação na Câmara dos Deputados. 

 Na Câmara dos Deputados, aqueles que a aprovam permaneçam como se 

acham. (Pausa.) 

 Aprovada. 

 No Senado Federal, aqueles que a aprovam permaneçam como se acham. 

(Pausa.) 

 Aprovada. 

 Expediente. 

 Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 17 de abril de 

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

taquigráficas desta reunião. 

 Eu solicito, por favor, a presença do Deputado Domingos Sávio à mesa. 

 Informo ainda que a lista com os expedientes será enviada através do correio 

eletrônico aos gabinetes de membros das Lideranças partidárias nesta data. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sra. Presidente... 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Com a palavra o 

Deputado Ricardo Barros, Relator da LOA — Lei Orçamentária Anual. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sra. Presidente, em função de que 

várias bancadas estão se reunindo agora para decidir como votarão as matérias da 

pauta de hoje — e já houve debate de todos os itens a serem votados nesta reunião 

por acordo —, eu solicito a votação em globo dos itens que já foram acordados. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidente, pela ordem. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Peço que o Sr. Relator 

leia os itens que estão acordados para discussão. Peço novamente a presença do 

Deputado Domingos Sávio à mesa. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Vou ler a lista dos itens acordados 

para os quais requeremos votação em globo: Medida Provisória nº 686, de 2015, 

que abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Educação — o Relator é o 

Senador Benedito de Lira; Aviso nº 9, de 2015; Ofício nº 12, de 2013; Aviso nº 30, de 

2010; Aviso nº 17, de 2011; Aviso nº 10, de 2011; Aviso nº 19, de 2011; Aviso nº 11, 

de 2012; Aviso nº 12, de 2012; Aviso nº 2, de 2013; Aviso nº 3, de 2013; Aviso nº 7, 

de 2014; Aviso nº 6, de 2014; Aviso nº 21, de 2011; e o Requerimento nº 16, de 

2015, do Sr. Hildo Rocha, que requer a realização de audiência pública com a 

finalidade de ouvir o Exmo. Sr. Nelson Henrique Barbosa Filho, Ministro de Estado 

do Planejamento, Orçamento e Gestão, para discutir o contingenciamento do 

orçamento das universidades federais. 

 Esse é o conjunto de matérias para o qual eu solicito votação em globo. 

 O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS BUSATO - Quero só destacar que o 

requerimento do Ministro foi transformado em convite. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Nós já determinamos 

que esse texto seja renovado.  

 Com a palavra o Deputado Domingos Sávio. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidente, prezado Relator, 

nobre Deputado Ricardo Barros, eu gostaria apenas de reiterar o acordo que 

fizemos. Entendemos que ele fará com que esta sessão seja extremamente 

produtiva. O nosso propósito é no sentido de analisarmos as matérias que não têm 
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grandes controvérsias e podermos contribuir com o andamento dos trabalhos da 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.  

 Eu apenas ponderaria, com a concordância do nobre colega Deputado e da 

Presidente, que nós fizéssemos a votação do item 1, que é uma medida provisória 

extremamente relevante, e, em seguida, de todos os demais itens.  

 Então, teríamos apenas duas votações, até porque são matérias de natureza 

distinta. As demais, quase que na sua totalidade, são relacionadas a comunicados 

do Tribunal de Contas da União, mas a primeira matéria é extremamente relevante, 

e nós gostaríamos de ter a oportunidade não só de votá-la, mas também de 

manifestar nossa posição sobre a sua natureza. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - A respeito desse 

encaminhamento, eu gostaria de dizer que a proposta do Deputado Ricardo Barros 

se deu em função de que não podemos, ainda, votar a LDO — Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, em face de tudo o que foi explicitado, e temos uma pauta com uma 

série de pendências, que já foram tratadas em reuniões anteriores.  

Portanto, S.Exa. apresenta uma proposta de votação global, destacando-se o 

item 1.  

 Eu gostaria de colocá-la em votação na Câmara dos Deputados. 

 Aqueles que estão de acordo com a votação global, ressaltando-se o item 1, 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação no Senado Federal. 

 Aqueles que estão de acordo com a votação global, ressaltando-se o item 1, 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Passamos à votação da Medida Provisória nº 686, de 2015, do Poder 

Executivo, que “abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Educação, de 

Encargos Financeiros da União e de Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$ 

9.820.639.868,00 (nove bilhões, oitocentos e vinte milhões, seiscentos e trinta nove 

mil e oitocentos e sessenta e oito reais), para os fins que especifica, e dá outras 

providências”. 
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 Ressalto a importância que tem essa matéria. Esse é um recurso 

extremamente importante para a educação. Esperamos, com esse recurso, 

regulamentar e regularizar, antes de mais nada, a questão do FIES — Fundo de 

Financiamento Estudantil e outras demandas que estão pendentes e carecendo de 

crédito. 

 Convido para tomar assento à mesa o Senador Benedito de Lira.  

 Antes de conceder a palavra a S.Exa., quero destacar a presença do 

Presidente da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle 

e Tomada de Contas da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

Deputado Estadual Dary Pagung, e da Deputada Estadual Luzia Toledo, que aqui 

representam o Estado do Espírito Santo, bem como dos Deputados Paulo 

Magalhães e Hugo Leal. 

 Peço uma salva de palmas aos Parlamentares da Comissão de Finanças da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. (Palmas.) 

 Quero também destacar que se encontram aqui na Comissão representantes 

que se manifestam pela derrubada do veto ao reajuste do Judiciário. (Palmas.) 

 Parabéns pela luta! Muito bem! (Palmas.) 

 Registro a grata surpresa de ter aqui ao lado um Deputado que chamamos de 

“dinossauro” nesta Casa: o Deputado João Leão, Parlamentar de inúmeros 

mandatos, um baluarte e Vice-Governador da Bahia. (Palmas.)  

 Com a palavra o Relator, Senador Benedito de Lira. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Sra. Presidenta, Sr. Relator, Srs. 

Deputados, Srs. Senadores, a ementa já foi anunciada pela Presidenta da 

Comissão. 

 Passo a ler o relatório: 

 “1. Relatório 

 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 

Nacional a Medida Provisória nº 686, de 30 de julho de 2015, que, em seu art. 1º, 

abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Educação, de Encargos 

Financeiros da União e de Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$ 

9.820.639.868,00 (nove bilhões, oitocentos e vinte milhões, seiscentos e trinta e 
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nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais); e, no art. 2º, autoriza a contratação da 

operação de crédito para financiar o Projeto F-X2.  

 Conforme o Anexo I da citada medida provisória, o montante de crédito está 

distribuído da seguinte forma: R$ 35.862.575,00 (trinta e cinco milhões, oitocentos e 

sessenta e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais) em favor da unidade 

orçamentária ‘26290 - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira — INEP’, na ação/subtítulo ‘20RN.6500 Avaliação da Educação 

Superior e de Pós-Graduação - Nacional (Crédito Extraordinário)’; R$ 

4.606.500.000,00 (quatro bilhões, seiscentos e seis milhões e quinhentos mil reais) 

para a unidade orçamentária ‘71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da 

Fazenda’, para a ação/subtítulo ‘000K.6500 Subvenção Econômica em Operações 

de Financiamento no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento e do 

Programa Emergencial de Reconstrução de Municípios Afetados por Desastres 

Naturais (Leis nºs 12.096, de 2009, e 12.409, de 2011) - Nacional (Crédito 

Extraordinário)’; e R$ 5.178.277.293,00 (cinco bilhões, cento e setenta e oito 

milhões, duzentos e setenta e sete mil, duzentos e noventa e três reais) para a 

unidade orçamentária ‘74902 - Recursos sob Supervisão do Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior — FIEES - Ministério da Educação’, 

sendo R$ 4.200.000.000,00 (quatro bilhões e duzentos milhões de reais) para a 

ação/subtítulo ‘001G.6500 Concessão de Financiamento Estudantil — FIES - 

Nacional (Crédito Extraordinário)’; R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de 

reais) para a ação/subtítulo ‘00M2.6500 Integralização de Cotas do Fundo de 

Garantia de Operações de Crédito Educativo — FGEDUC - Nacional (Crédito 

Extraordinário)’; e R$ 578.277.293,00 (quinhentos e setenta e oito milhões, duzentos 

e setenta e sete mil, duzentos e noventa e três reais) para a ação/subtítulo 

‘20RZ.6500 Administração do Financiamento Estudantil — FIES - Nacional (Crédito 

Extraordinário)’.  

 No Anexo II consta o cancelamento de programações do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação — FNDE no valor global de R$ 578.277.293,00 

(quinhentos e setenta e oito milhões, duzentos e setenta e sete mil, duzentos e 

noventa e três reais), sendo R$ 116.426.176,00 (cento e dezesseis milhões, 

quatrocentos e vinte e seis mil, cento e setenta e seis reais) provenientes da 
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ação/subtítulo ‘20RQ.0001 Produção, Aquisição e Distribuição de Livros e Materiais 

Didáticos e Pedagógicos para Educação Básica - Nacional’, e R$ 461.851.117,00 

(quatrocentos e sessenta e um milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, cento e 

dezessete reais) da ação/subtítulo ‘12KV.0001 Implantação e Adequação de 

Estruturas Esportivas Escolares - Nacional’.  

 Como já foi mencionado anteriormente, no art. 2º da Medida Provisória nº 

686, de 2015, consta a autorização para contratar a operação de crédito externa 

para financiamento do Projeto FX-2, a cargo do Ministério da Defesa.  

 Na Exposição de Motivos (EM nº 109/2015 MP) informa-se que os recursos 

consignados ao INEP têm por intuito garantir a aplicação do Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes — ENADE a cerca de 500 mil estudantes.  

 No caso da unidade orçamentária ‘71101 - Recursos sob Supervisão do 

Ministério da Fazenda’, assinala-se que o crédito viabilizará ‘o pagamento de 

subvenção econômica referente ao Programa de Sustentação do Investimento — 

PSI, a fim de atender às finalidades previstas na Lei nº 12.096, de 24 de novembro 

de 2009, tendo em vista a redução de dotação orçamentária durante a tramitação do 

Projeto de Lei Orçamentária de 2015 — PLOA-2015 no Congresso Nacional e a 

necessidade de atualização monetária do repasse de valores devidos ao Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e à Financiadora de Estudos e 

Projetos — FINEP’. 

 Já em relação à unidade orçamentária ‘74902 - Recursos sob Supervisão do 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior/FIEES - Ministério da 

Educação’, os recursos são destinados para as seguintes finalidades: (a) assegurar 

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

do pagamento de novos financiamentos e da renovação de contratos já 

formalizados; (b) pagar as despesas com a administração do programa; e (c) aportar 

recursos ao Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo — FGDUC, de 

modo que esse Fundo continue a prestar garantia aos contratos do FIES em 2015. 

 Quanto à autorização para abertura da contratação da operação de crédito 

externa para financiamento do Projeto FX-2, que tem por finalidade a aquisição de 

36 aeronaves novas de caça Gripen, o Ministério do Planejamento esclarece que a 

‘referida autorização visa atender ao disposto no art. 32, § 1º, inciso I, da Lei 
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Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, sem prejuízo da competência privativa 

do Senado Federal, estabelecida no art. 52, caput, inciso V, da Constituição’. 

 Foram apresentadas seis emendas à medida provisória em exame. 

 É o relatório. 

 2. Análise 

 2.1 Constitucionalidade 

 Da análise levada a efeito, constata-se que a Medida Provisória nº 686, de 

2015, atende aos preceitos constitucionais insertos nos arts. 62 e 167, § 3º, da 

Constituição, haja vista que as motivações e justificativas apresentadas na 

exposição de motivos que acompanha a medida provisória sob apreciação 

comprovam a urgência e a relevância de suplementar as ações orçamentárias 

constantes do crédito extraordinário em exame, bem como de conceder a 

autorização para contratar a operação de crédito mencionada. 

 2.2 Adequação Financeira e Orçamentária 

 Quanto ao exame da compatibilidade e da adequação orçamentária e 

financeira, previsto no art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso 

Nacional, cabe registrar que a Medida Provisória nº 686, de 2015, está de acordo 

com as normas orçamentárias e financeiras vigentes, quais sejam: Lei nº 4.320, de 

1964; Lei de Responsabilidade Fiscal — Lei Complementar nº 101, de 2000; Plano 

Plurianual 2012-2015 — Lei nº 12.593, de 2012; Lei de Diretrizes Orçamentárias 

para 2015 — Lei nº 13.080, de 2015; e Lei Orçamentária para 2015 — Lei nº 13.115, 

de 2015. 

 A propósito, convém ressaltar que a Constituição Federal, conforme se deduz 

do disposto no inciso V do art. 167, não exige a indicação da origem dos recursos 

quando da abertura de crédito extraordinário. 

 2.3 Atendimento do § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN 

 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. 

 2.4 Mérito 

 Quanto a esse aspecto, não há o que se questionar, pois as despesas 

relacionadas no crédito visam assegurar a continuidade e o aperfeiçoamento de 
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importantes programas governamentais já em curso. Além disso, a autorização para 

contratar operação de crédito, em conjunto com a recém-aprovada Resolução nº 9, 

de 5 de agosto de 2015, do Senado Federal, permitirá a assinatura do contrato do 

Projeto F-X2, de fundamental relevância para a soberania do Brasil. 

 2.5 Emendas 

 Com relação às seis emendas apresentadas, em que pese o indiscutível 

mérito das propostas oferecidas pelos nobres Parlamentares, tivemos que indicar 

para inadmissão quatro delas, conforme consta no Anexo I: as de nºs 2, 3 e 4, que 

visam incluir matéria estranha ao tema tratado na Medida Provisória nº 686, de 

2015, o que colide com o estabelecido no § 4º do art. 4º da Resolução nº 1, de 2002, 

do Congresso Nacional; e a Emenda nº 6, por contrariar o art. 111 da Resolução nº 

1/2006. 

 Além disso, optamos por rejeitar as Emendas nºs 1 e 5. No caso da Emenda 

nº 1, por considerar que seu objetivo já foi alcançado com a aprovação da 

supracitada Resolução nº 9, de 5 de agosto de 2015, do Senado Federal, que 

divulgou informações detalhadas sobre operação de crédito em anexo. No caso da 

Emenda nº 5, por entender que o seu atendimento prejudicaria a suplementação das 

relevantes ações orçamentárias relacionadas no Anexo I do crédito orçamentário 

aberto. 

 2.6 Técnica Legislativa 

 Por fim, convém apontar que o texto da Medida Provisória nº 686/2015 não 

menciona o “Anexo II - Programa de Trabalho (Cancelamento)”, que acompanha a 

íntegra do crédito extraordinário editado. Para corrigir essas falhas apresentamos 

um projeto de lei de conversão que incorpora uma menção ao referido Anexo II no 

texto da lei.  

 Voto. 

 Diante do exposto, o nosso voto é no sentido de que a Medida Provisória nº 

686, de 30 de julho de 2015, atende aos preceitos constitucionais que devem 

orientar sua adoção; encontra-se adequada sob o ponto de vista financeiro e 

orçamentário; e, no mérito, somos pela sua aprovação nos termos do projeto de lei 

de conversão apresentado, que corrige a omissão encontrada no art. 1º, referente à 

ausência de menção ao Anexo II no texto da norma original. 
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 É o relatório, Sra. Presidenta. 

 (Pausa.) 

 Projeto de Lei de Conversão. 

 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Educação, de encargos 

financeiros da União e de operações oficiais de crédito, no valor de R$ 

9.820.639.868,00. 

 Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor do Ministério da Educação, 

de encargos financeiros da União e de operações oficiais de crédito, no valor de R$ 

9.820.639.868,00, para atender à programação constante do Anexo I. 

 Parágrafo único. Parcela dos recursos necessários à abertura do crédito de 

que trata o art. 1º decorre de anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme 

indicado no Anexo II desta lei. 

 Art. 2º Fica autorizada, para atender ao disposto no art. 32, § 1º, inciso I, da 

Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a contratação de operação de 

crédito externa para financiamento do Projeto FX-2, a cargo do Ministério da Defesa, 

sem prejuízo da competência privativa do Senado Federal estabelecida no art. 52, 

caput, inciso V, da Constituição. 

 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 É o parecer. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu queria fazer uma indagação ao Relator. 

Tenho duas dúvidas. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Tem a palavra o 

Deputado Izalci. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - São duas dúvidas que eu tenho com relação a 

essa medida. A primeira coisa: esse remanejamento de 9 bilhões está indo — está 

aqui muito claro — para a educação, etc. Eu gostaria de saber a origem. Está vindo 

de onde esse recurso? Com relação a esse empréstimo, essa autorização aqui do 

financiamento também, qual é o valor? Aqui não diz. Nós estamos abrindo, 

aprovando um crédito para comprar o FX-2, mas eu não sei quanto é o valor. E de 

onde estão saindo os 9 bilhões? Estão indo para a educação, mas estão vindo de 

onde? 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Nove bilhões... Está aqui...  
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 O SR. DEPUTADO IZALCI - A origem? 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - ...crédito no valor... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sim, mas está vindo de onde? Tirou de onde 

para onde? 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - (Inaudível.) Parcela dos recursos 

necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorre de anulação parcial 

de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II desta lei. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Olhe V.Exa. o Anexo II e veja se há 9 bilhões... 

Só há 500 mil. Alguma coisa está errada nisso daí. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - O Anexo II estabelece... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Senador. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - O Anexo II está aqui. Dá 578 mil. Tenho aqui a 

cópia do Anexo II. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Deputado Izalci, faça 

todas as perguntas que desejar fazer, para que ele possa, junto à Consultoria, 

procurar os esclarecimentos. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - São duas perguntas. As duas perguntas são as 

seguintes. Nós estamos aqui aprovando um crédito extraordinário de 9 bilhões 800 e 

pouco. De onde está vindo? De qual rubrica que se está tirando para passar para 

essas rubricas? Em relação a esse financiamento que nós estamos autorizando para 

comprar o FX-2, qual é o valor? Aqui está só autorizada a contratação de crédito, 

mas que crédito é esse? É sem limite? 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Aqui, 35 milhões...  

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Senador, o microfone de 

V.Exa. está desligado. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Essa é a aplicação. Precisamos saber de onde 

está vindo... 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - (Intervenção fora do microfone. 

Inaudível.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O Senador está sem 

microfone. Por favor. 
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 O SR. DEPUTADO IZALCI - De qual rubrica do Orçamento nós precisamos 

saber, porque, para fazer remanejamento, precisamos tirar de um local e colocar em 

outro. O Anexo II não trata disso. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Sra. Presidente, eu precisava ouvir 

a parte técnica, porque, infelizmente... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O assessor está ali. Ele 

pode ser usado para tirar dúvidas. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Assessoria técnica. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Diogo, por favor, eu 

pediria que você ouvisse o Senador Benedito de Lira e esclarecesse, se possível, as 

perguntas feitas pelo Deputado Izalci. 

 Nós precisamos de alguns minutos para que possa ser esclarecida a dúvida 

levantada pelo Deputado Izalci. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Pois não, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Enquanto essa dúvida é 

esclarecida, eu gostaria de já fazer o meu encaminhamento.  

 V.Exa. tem testemunhado que nós estamos apreensivos para que esta 

Comissão dê a sua contribuição, que possamos votar matérias relevantes para o 

País, que possamos chegar a um denominador e votar a LDO, porque, afinal de 

contas, não adianta nós ficarmos com discursos de que o País está buscando a 

solução para ter superávit se nem a Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO é 

aprovada. 

 Nós defendemos que seja aprovada a LDO, com a perspectiva de um 

superávit primário de 0,7%, o que daria os 34 bilhões que vieram no texto original. 

Achamos até que não há razão para postergar mais — não se justificaria isso —, 

com a tese de que o Governo precisa primeiro ver se consegue apoio ou não do 

Congresso com relação às medidas de novas arrecadações. Isso seria uma 

temeridade. Primeiro, porque não se pode incluir na LDO nenhum tipo de obrigação 

para o Congresso. A LDO trata, especificamente, das diretrizes orçamentárias e 

daquilo que deve ser obrigação de execução por parte do Executivo. 
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 Voltando à matéria que estamos analisando — nós que defendemos a 

votação em bloco, proposta pelo nobre Relator do Orçamento, Deputado Ricardo 

Barros, e que destacamos essa medida provisória —, fizemos o destaque por uma 

razão muito clara — e acredito que seja também do sentimento dos demais pares. 

Trata-se da Medida Provisória nº 686, que disponibiliza recursos para o Ministério da 

Educação — e também há algumas outras pequenas quantias para outros 

Ministérios. Notadamente, a maior parte dos 9 bilhões 820 milhões é destinada ao 

Ministério da Educação, sendo grande parte desses recursos para o Fundo de 

Financiamento Estudantil — FIES. 

 Primeiro, demonstramos a nossa disposição de aprovar a matéria. Nós jamais 

criamos obstáculo com relação à necessidade de adequarmos os investimentos em 

educação. Para nós é um motivo de alegria aprovar recursos para a educação. O 

que nós não temos prazer é de ver os cortes que o Governo fez no Orçamento, 

tirando recursos da educação. Isso tem repercutido não só na vida do estudante, 

mas das grandes instituições públicas brasileiras, haja vista o que estão passando 

as universidades brasileiras. As universidades federais estão tendo cortes no custeio 

que caminham até para inviabilizá-las. 

 Um dos requerimentos que está sendo aprovado em bloco — que tem 

também a minha subscrição —, trata de convidar o Ministro do Planejamento, 

Nelson Barbosa, para que aqui venha. Aproveito para reiterar que, no requerimento, 

conste que nós solicitamos, nesta vinda já agendada do Ministro, a S.Exa. que nos 

traga melhores esclarecimentos sobre a questão orçamentária para as 

universidades. Isso nos preocupa muito. 

 Nós estamos aqui votando uma medida provisória sobre recursos para a 

educação, mas específicos para o FIES. As universidades brasileiras estão 

agonizando. Algumas delas, colegas Parlamentares, estão tendo cortes no custeio 

que podem inviabilizar pesquisas importantes, podem inviabilizar atividades 

acadêmicas. Nós não podemos aceitar isso passivamente. É preciso que haja, de 

fato, prioridade com a educação. Não pode ser só um discurso de Pátria Educadora 

e se cortar até o dinheiro do custeio, da sobrevivência das universidades. 

 Eu finalizo, Presidente, dizendo que já me congratulo com V.Exa., que 

comunga com esse sentimento de que as matérias da educação têm que ser 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1787/15  22/09/2015 
 
 

 13 

olhadas com um carinho especial. Eu vou procurar manter contato com o Ministério 

da Educação, para conhecermos melhor a realidade que está afetando as 

universidades. Há emendas, inclusive destinadas às universidades e ao FNDE que 

estão pendentes. Nós precisamos que o Orçamento aprovado seja efetivamente 

executado, pelo menos em áreas tão essenciais como a educação, a saúde, a 

segurança. Não podemos continuar tendo um contingenciamento de maneira 

indefinida. 

 Então, eu concluo dizendo que vamos nos manifestar favoravelmente. Nós 

acreditamos que é hora de construir soluções para essa grave situação que o País 

vive. O Governo tem uma responsabilidade grande com relação à educação. Não 

pode ficar num discurso totalmente distante da prática. Fala em Pátria Educadora, e 

corta recurso das universidades, corta recurso do FIES. Estamos aprovando aqui, 

mas sabemos que há milhões de alunos que não conseguiram efetivamente acessar 

o FIES, tendo frustrado todo um sonho, todo um investimento para ter a sua 

formação. 

 A nossa posição é de que tem que haver mais investimento em educação. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Deputado, eu queria 

esclarecer que, no item 38 — o senhor tem aí a relação —, o Deputado Hildo Rocha 

já trata desse assunto. S.Exa. requer do Ministro Nelson Barbosa a discussão do 

contingenciamento dos recursos do Orçamento às universidades. Acho que atende, 

porque está subscrito em conjunto. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Perfeitamente. Eu aproveito e já 

peço que conste que eu estou subscrevendo, inclusive com a concordância do 

Deputado Hildo, acrescentando que se comunique ao Ministro que trate desse 

assunto nesta vinda que já está programada, por gentileza. 

 Muito obrigado, Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Pois não. 

 Deputado Izalci. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Presidente, nós temos o maior prazer do mundo 

— eu, principalmente, como V.Exa., estou aqui para defender a educação —, temos 

toda a disposição de votar e aprovar o projeto. Agora, como é extrapauta, o projeto 

está incompleto. 
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 Infelizmente a Consultoria não fez o anexo para ver de onde está tirando o 

recurso. Eu sei que está indo para a educação, mas, de onde está vindo? O Anexo II 

está incompleto, exatamente porque ainda não concluíram o voto tecnicamente. 

 Eu não quero dizer que sou contra a aprovação de um projeto para a 

educação, mas, tecnicamente, está faltando informação. O Anexo II está incompleto. 

Então, não quero votar algo incompleto. Eu, sinceramente, não quero ficar aqui 

com... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. BENEDITO DE LIRA - Presidente... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Gostaria de consultar o 

Relator. 

 O SR. BENEDITO DE LIRA - Presidente, faça o seguinte. Considerando que, 

na verdade, o Deputado não tem o Anexo II, então, quanto ao projeto F-X, há o 

Projeto de Resolução nº 9, de 2015, aprovado pelo Senado Federal, no valor de 245 

milhões 325 mil reais. Quer dizer, trata do empréstimo que o País vai fazer para a 

aquisição dessas aeronaves. Quanto a saber de onde está saindo o dinheiro para 

financiar a educação nacional, há aqui uma parte de 500 milhões e outra parte que, 

na minha opinião, está vindo de acordo com o que estabelece a Lei nº 4.320, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. Então, isso está vindo do Orçamento Geral da União. Está 

certo? 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu quero fazer uma proposta, Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Tem a palavra o 

Deputado Izalci. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Para maior esclarecimento e para 

que não haja nenhuma dúvida quanto à aprovação ou discussão dessa matéria, eu 

poderia até sugerir a V.Exa. que apreciássemos a matéria, caso haja qualquer tipo 

de contestação, porque já há um clamor com relação ao financiamento do FIES.  

 Muitos e muitos jovens neste País deixaram de renovar os seus contratos, e 

outros jovens deixaram até de fazer suas matrículas, porque o programa tinha sido 

praticamente suspenso. Com a reabertura desse crédito, da ordem de mais de 5 

bilhões de reais, os programas serão novamente refinanciados, os que já existem, e 
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haverá a abertura de novos financiamentos, para que eles possam se utilizar desse 

programa de financiamento da educação de nível superior. 

 Outros recursos são para a aquisição de material didático, para atender aos 

alunos das escolas de 1º grau do País.  

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Tem a palavra o 

Senador Hélio José. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Deixe-me só apresentar, então, a minha 

proposta. Como é para a educação, como todos nós sabemos da importância do 

FIES, eu sugiro que nós o aprovemos aqui na Comissão, condicionando que, no 

Plenário, recebamos a informação de qual é a sua fonte, a sua origem. Vamos 

aprovar isso. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Eu vou assumir um compromisso 

com V.Exa.: amanhã, eu lhe entrego isso. Não precisa nem ir ao Plenário. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Ótimo. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Tem a palavra o 

Senador Hélio José.  

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Eu queria cumprimentar V.Exa., Senadora 

Rose de Freitas, pela direção dos trabalhos. Queria cumprimentar também o 

Senador Benedito de Lira, Relator desse projeto de importância muito grande para a 

educação brasileira. Quantos jovens alunos estão passando por dificuldade muito 

grande por falta de recursos do FIES! Cumprimento todos por essa importante MP 

que votamos, agora, por meio desse relatório. 

 Eu queria encaminhar pela aprovação da matéria. Acho que o Senador 

Benedito de Lira, em comum acordo com o que foi solicitado pelo nosso querido 

Deputado Izalci, já se comprometeu a esclarecer essa fonte.  

 Pela necessidade e relevância, Sra. Presidente, poderíamos encaminhar pela 

aprovação imediata dessa matéria.   

Parabenizo V.Exa. e o Senador Benedito de Lira pelo relatório. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Encerrada a 

apresentação do relatório do Senador Benedito de Lira. 
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Em conformidade com o disposto no § 2º do art. 146 da Resolução nº 1, de 

2006, do Congresso Nacional, eu declaro inadmitida a emenda indicada pelo Relator 

em seu voto. 

 O relatório está em discussão. (Pausa.) 

 Está em votação na representação da Câmara dos Deputados. Aqueles que o 

aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação no Senado Federal. Os Senadores que o aprovam permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado.  

 Vamos colocar agora em votação os demais itens da pauta, numa votação 

globalizada. Existe alguém que queira discutir? (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discutir, vamos colocar a pauta em votação, então. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Peço só um segundo. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Pois não, Deputado 

Domingos Sávio. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Já foram lidos os itens. Eu estou 

destacando, apenas para que fique claro, que os itens 6, 7, 8, 9, enfim, todos os 

outros itens que tratam da análise referente às contas do Poder Executivo, da 

Presidência da República, de forma conclusiva, não estão neste conjunto que nós 

estamos votando. Estão apenas os comunicados do Tribunal de Contas relativos a 

quadrimestres e outros itens que foram apontados, e que acho que já foram lidos 

aqui. Não é isso? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu posso repetir, 

inclusive. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Talvez, seja prudente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - São os itens 5, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, e ainda o 30 e o 38, um aviso e um requerimento. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - O.k., Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos colocar em 

votação. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discutir na Câmara dos Deputados... 
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 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Por gentileza, Presidente, o 37 

também. Parece que V.Exa. tinha combinado que votaria esse item, com a mudança 

para convite, que é um requerimento do Deputado Izalci. E, até com a presença do 

Deputado Izalci, estabelecer um acordo... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Houve realmente um 

erro da assessoria ao transcrever, isso é normal acontecer. O item 37 é o convite ao 

Ministro da Fazenda, para que ele compareça a uma audiência pública. Também 

está incluído o item 37. 

 Em votação na Câmara dos Deputados. Aqueles que aprovam permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação no Senado Federal. Os Senadores que aprovam permaneçam 

como se acham. (Pausa.) 

 Aprovado.  

 Agradeço a presença do Senado Valdir Raupp.  

 Informo que, na próxima quinta-feira, dia 24 de setembro, às 10 horas, está 

confirmada a reunião de audiência pública com a presença do Secretário do Tesouro 

Nacional, o Sr. Marcelo Barbosa Saintive.  

 Eu gostaria de ressaltar também — é importante — que dia 29 o Ministro 

Nelson Barbosa se encontrará aqui, neste plenário, para uma audiência pública. 

Portanto, não teremos reunião deliberativa.  

 No dia 1º de outubro, teremos uma reunião deliberativa, às 14 horas, neste 

plenário. 

 Agradeço a todos e declaro encerrada esta reunião. 


