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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Boa tarde a todos. Há 

número regimental para abertura dos trabalhos. Declaro iniciada a décima primeira 

reunião extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da pauta. 

 Informo que as matérias estão acessíveis nos terminais de pauta eletrônica 

localizados nas bancadas. Há quórum para deliberação na representação da 

Câmara dos Deputados, bem como há quórum para deliberação na representação 

do Senado Federal. 

 Eu vou suspender a presente reunião pelo prazo de 30 minutos até que nós 

finalizemos a reunião de Líderes para trazermos uma pauta de consenso e para 

votarmos também as emendas da CMO para o Orçamento de 2016. 

 Está suspensa por meia hora esta reunião. 

 (A reunião é suspensa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Boa tarde a todos. 

 Eu declaro reiniciada a 11ª Reunião Extraordinária da CMO. 

 Apreciação da ata. 

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

ter sido distribuída antecipadamente. 

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

Regulamento Interno da Comissão, coloco em votação a ata da seguinte reunião: 

10ª Reunião Extraordinária, realizada nos dias 13 e 14 de outubro de 2015. 

 A ata está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

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

(Pausa.) 

 Aprovada. 

 Eu a coloco em votação na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

 Aprovada. 

 Expediente. 
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 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. 

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

eletrônico aos gabinetes dos membros e às Lideranças partidárias nesta data. Está 

aqui a relação das correspondências internas recebidas. 

 Ordem do Dia. 

 Nós, depois das discussões que tivemos ali na sala da Presidência com os 

coordenadores dos partidos, chegamos à conclusão de que temos três itens a serem 

votados. Existe acordo para a votação de três itens. 

 O item 1 da pauta, a previsão do item 1 da pauta é a discussão e votação das 

emendas a serem apresentadas pela Comissão à Lei Orçamentária para 2016. 

Estão ainda em redação, em elaboração. Vou pedir que o façam com celeridade 

porque já são 16h27min e daqui a pouco começa a Ordem do Dia. 

 Foi aprovada uma emenda para apoio à Rede Sarah de caráter nacional; uma 

emenda para a educação básica que visa prestigiar a educação infantil e a 

educação básica de modo geral; uma emenda para o combate às drogas, no 

Ministério da Justiça, e uma emenda para o custeio da saúde. 

 Essas emendas são naturalmente acordadas — emendas de apropriação —, 

e o acordo é para que sejam apresentadas no valor de 100 milhões de reais para 

cada emenda. 

 Estão apenas finalizando o texto. A assessoria está exatamente buscando o 

texto das emendas para que possamos fazer constar na ata desta sessão porque 

nós precisamos encerrar a sessão e votar a ata para que seja encaminhado à LDO. 

 Existem mais dois itens da pauta em que nós já temos acordo: o item 5 e o 

item 6. Ainda no primeiro item, nós estamos tratando das emendas de 

remanejamento. Por ser um processo um pouco mais complexo o remanejamento, 

foi também sugerido que a Consultoria nos trouxesse a sugestão para duas 

emendas, emendas na área da saúde e emendas na área da educação. Foi a 

proposta da Presidente, aprovada pelo Colégio de Líderes. Também estão 

trabalhando; estão autorizados a proceder a esse remanejamento de acordo com o 

que foi aprovado. 
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 A SRA. SENADORA ROSE DE FREITAS - Há dois remanejamentos, que já 

se pode citar aqui, para V.Exas. aprovarem, na área de educação. (Pausa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Há um remanejamento da 

Ação 4002 - Assistência ao Estudante do Ensino Superior, que será acrescida de 5 

milhões de reais. Isso deve ser cortado da Rubrica 4641 - Publicidade de Utilidade 

Pública. Tira-se de Publicidade e coloca-se em Assistência ao Estudante do Ensino 

Superior. (Pausa.) 

 Há um acréscimo à Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de 

Ensino Superior - Ação 8282, no valor de 5 milhões de reais, que são retirados da 

mesma fonte, Publicidade de Utilidade Pública. Essa fonte tem 15 milhões. Já se 

retiraram 5 milhões para o remanejamento anterior e, agora, mais 5 milhões. 

(Pausa.) 

 O.k. Já estão citadas aqui duas. 

 Enquanto eles vão terminando essas emendas para trazermos aqui — a 

Ordem do Dia, por favor —, nós vamos passar ao item 5 da pauta, Projeto de Lei nº 

8, de 2015, cujo Relator é o Deputado Lelo Coimbra. 

 Eu solicito a V.Exa., ilustre Relator, que proceda à leitura. Se for do seu 

interesse, pode ler apenas a análise e o voto do Relator. Com a palavra V.Exa., 

Deputado Lelo Coimbra. 

 O SR. DEPUTADO LELO COIMBRA - “Parecer da Comissão Mista de 

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização sobre o Projeto de Lei nº 8, de 2015-

CN, que ‘Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de 

diversos órgãos do Poder Executivo, crédito especial no valor de R$5.060.000,00, 

para os fins que especifica’. 

 (...) 

 As informações prestadas e a análise aqui exposta indicam haver coerência 

dos termos do crédito especial em exame com as disposições da legislação 

orçamentária em vigor, bem assim denotam a correspondente adequação e 

compatibilidade com a LDO 2015 e com o Plano Plurianual 2012-2015. 

 Voto do Relator: 

 Do exame da proposição, verifica-se que a iniciativa não contraria os 

dispositivos constitucionais e os preceitos legais pertinentes, em particular no que 
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diz respeito à sua compatibilidade com as disposições da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para 2015 - LDO/2015 (Lei n° 13.080, de 02 de janeiro de 2015), com 

as disposições do Plano Plurianual 2012-2015 (Lei n° 12.593, de 18 de janeiro de 

2012), bem como com a sua conformidade com a Lei Orçamentária para o exercício 

de 2015 - LOA/2015 (Lei n°13.115, de 20 de abril de 2015). 

 Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 8, de 2015-CN, 

na forma apresentada pelo Poder Executivo.” 

 É o relato, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Obrigado, Sr. Relator. 

 Em discussão. (Pausa.) 

 Não havendo Parlamentares inscritos, eu declaro encerrada a discussão. 

 Em votação. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados.  

 Os Srs. Deputados que concordam com o relatório e o voto do Deputado Lelo 

Coimbra permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Srs. Senadores que concordam com o relatório e o voto do Deputado Lelo 

Coimbra permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Passamos agora ao item seguinte da pauta, Projeto de Lei nº 9, de 2015, do 

Congresso Nacional, cujo Relator é também o Deputado Lelo Coimbra, a quem 

passo a palavra para proferir o seu relatório e voto. 

 O SR. DEPUTADO LELO COIMBRA - “Parecer da Comissão Mista de 

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização sobre o PL nº 9 de 2015-CN, que ‘Abre 

aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos 

órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor de R$6.050.000,00, para 

reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente’. 

 (...) 

 As informações prestadas e a análise aqui exposta indicam haver coerência 

dos termos do crédito suplementar em exame com as disposições da legislação 
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orçamentária em vigor, bem assim denotam a correspondente adequação e 

compatibilidade com a LDO 2015 e com o Plano Plurianual 2012/ 2015. 

 Voto do Relator: 

 Do exame da proposição, verifica-se que a iniciativa não contraria os 

dispositivos constitucionais e os preceitos legais pertinentes, em particular no que 

diz respeito à sua compatibilidade com as disposições da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para 2015 - LDO/2015 (Lei n° 13.080, de 02 de janeiro de 2015), com 

as disposições do Plano Plurianual 2012-2015 (Lei n° 12.593, de 18 de janeiro de 

2012), bem como com a sua conformidade com a Lei Orçamentária para o exercício 

de 2015 - L0A/2015 (Lei n°13.115, de 20 de abril de 2015). 

 Diante do exposto, Sr. Presidente, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

9, de 2015-CN, na forma apresentada pelo Poder Executivo.” 

 É o relato. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Em discussão. (Pausa.) 

 Não havendo Parlamentares inscritos, eu declaro encerrada a discussão. 

 Em votação. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados que concordam com o voto do Deputado Lelo Coimbra 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Srs. Senadores que aprovam o voto do Deputado Lelo Coimbra 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Naturalmente, antes de encerrar esta reunião, eu quero voltar ao item 1 da 

pauta, que é a discussão das emendas, para fazer a seguinte compreensão geral. 

Uma vez que este tema é bastante sensível, lida com recursos financeiros e, 

naturalmente uma Comissão tem que dar exemplo de transparência, a Comissão 

Mista Orçamento tem que ser mais transparente. Portanto, não pode haver qualquer 

sombra de dúvida sobre as emendas que estamos sugerindo. Nós as 

apresentaremos ao Relator-Geral. 

 Então, a primeira emenda... 
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 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, antes que nós 

façamos a votação... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Pois não, Sr. Deputado 

Domingos Sávio. É sobre o tema, naturalmente. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, antes que nós 

façamos a votação, enquanto V.Exa. se inteira das emendas, eu queria fazer um 

registro que era também uma preocupação de V.Exa. e dos demais pares. Eu 

acabei de conversar com o Deputado Eduardo Barbosa, nosso conterrâneo mineiro, 

que está relatando a medida provisória que trata das regras das relações de 

convênios e contratos com as entidades não governamentais. 

 Expliquei a ele a situação das filantrópicas e das demais entidades não 

governamentais; expliquei a ele a preocupação nossa, dos membros desta 

Comissão. Há um número muito expressivo de emendas todos os anos, e 

obviamente neste ano novamente, para hospitais filantrópicos, para creches, asilos, 

APAEs, enfim, entidades não governamentais, filantrópicas, principalmente da área 

social e da área da saúde. 

 O Deputado Eduardo Barbosa nos dá uma notícia tranquilizadora que pode, 

portanto, já ser acolhida pela Comissão de admissibilidade — pelo menos enquanto 

parecer do Relator. Mas creio eu que será acolhido, por unanimidade, no Plenário e, 

obviamente, nós teremos que fazer um trabalho para que não ele seja vetado. 

 O parecer do Relator incluirá uma emenda estabelecendo que toda emenda 

parlamentar — portanto, emenda parlamentar tanto individual quanto de bancada — 

que faça parte da peça orçamentária não estará sujeita aos procedimentos de 

editais, etc. Ou seja, elas serão de certa forma impositivas indo, obrigatoriamente, 

para aquela entidade a que foi destinada. Ela cumprirá as demais regras, mas não 

estará sujeita àquele procedimento de edital, previsto na lei das entidades sem fins 

lucrativos e filantrópicas. 

 Então, isso resolve essa preocupação e nos dá a tranquilidade de poder 

destinar emendas para entidades filantrópicas, hospitais, asilos. É o caso da Vila 

Vicentina, lá de Divinópolis, para a qual estamos empenhados em garantir uma 

emenda. Há diversas situações que fazem parte desse processo. 
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 Então, fica registrado isso. Nós esperamos que com isso possamos também 

garantir as emendas de bancada. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Pois não, Deputado Hildo 

Rocha. V.Exa. tem a palavra. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Eu gostaria de fazer algumas pequenas 

colocações. A primeira colocação é com relação a um requerimento que nós fizemos 

a esta Comissão, que é o Requerimento nº 9, de 2015., em que requeri a presença 

nesta Casa do Ministro do Esporte, George Hilton. 

 Conversamos longamente junto com a equipe técnica do Ministério do 

Esporte. O Ministro nos mostrou toda a sistemática adotada nos anos de 2010, 

2011, 2012 e 2013 e convenceu este Parlamentar no sentido de que não há mais 

necessidade da presença do referido Ministro na Comissão. Todas as dúvidas que 

havia com relação à questão do Aviso 51 já foram retiradas. 

 Então, eu queria registrar a desnecessidade da presença do Sr. Ministro, 

tendo em vista que todas as dúvidas que havia já foram retiradas. 

 Eu também quero fazer outra colocação, Sr. Presidente, Deputado Jaime 

Martins, com relação às emendas... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Sr. Deputado, apenas para 

esclarecer: V.Exa. está pedindo a retirada do requerimento que já está aprovado? 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Do requerimento que já foi aprovado, o 

Requerimento nº 9. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Está pedindo a retirada. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Foi aprovado aqui nesta Comissão. 

Estou pedindo a retirada do requerimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Está deferido, 

regimentalmente. Portanto, vai para o arquivo. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - É isso, tendo em vista que todas as 

dúvidas que havia com relação às entidades foram colocadas. Ele me entregou uma 

lista em via magnética e a disponibilizou no meu e-mail também, além de me 

entregar um pen drive. Já olhei as entidades que ali estavam. Já chequei no Tribunal 

de Contas da União se conferiam. Realmente as informações que foram passadas 
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conferem com a informação do Tribunal de Contas da União. Portanto, da minha 

parte, já não há mais necessidade da vinda do Ministro do Esporte aqui a esta Casa. 

 Outro assunto... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Atendendo à solicitação da 

Consultoria, eu só peço que V.Exa. disponibilize essas informações para que possa 

inclusive constar da página da Comissão. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - O.k. 

 Com relação às emendas impositivas, elas foram uma grande conquista desta 

Comissão, do Relator Ricardo Teobaldo, da Presidente desta Comissão e dos 

demais membros. Foi o conjunto desta Comissão que tornou as emendas de 

bancada impositivas. 

 Lá no Maranhão mesmo, a nossa bancada se reuniu. Havia um entendimento 

de que as obras do PAC estariam garantidas. Como no Estado do Maranhão a 

principal BR do nosso Estado é a BR-135, cujo trecho já foi duplicado — que é o 

trecho da estiva Bacabeira, que inclusive ainda se encontra em obra, mas com 

recurso já garantido para este ano —, entendeu-se que a construção do viaduto 

nesta mesma BR, já dentro da cidade de São Luís, não era tão importante. Ela é 

importante, mas não é tão importante quanto a conclusão da duplicação da BR-135 

do trecho entre Bacabeira até a cidade de Miranda do Norte. E, assim, foi feita a 

mudança de que o Deputado Ricardo Teobaldo, inclusive, tratou ali. 

 Nós conseguimos — foi por sugestão nossa dentro da bancada do Estado do 

Maranhão — mudar, tirar do viaduto e investir na conclusão da duplicação, até 

porque o viaduto não custava 30 milhões de reais, e nós tínhamos uma obra que 

poderia ser feita com até 150 milhões de reais. Então, nós optamos pela construção 

da BR-135 neste outro trecho que liga a cidade de Bacabeira até o Município de 

Miranda do Norte, que é o segundo trecho da duplicação. 

 Essa duplicação é importante demais para o Maranhão. Por quê? O 

Maranhão entregou agora recentemente, no começo deste ano, um terminal de 

grãos no Porto do Itaqui, que foi construído ainda no Governo Roseana Sarney e 

está funcionando. Isso fez com que mais 940 caminhões trafegassem diariamente 

naquela BR, o que a tornou — na forma como se encontra, com apenas uma via — 

muito perigosa. Portanto, há necessidade dessa duplicação. 
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 É por isso que nós entendemos dessa forma e que foi aprovada, pela 

bancada do Maranhão — e já está disponibilizada na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, no quadro de metas e prioridades do Governo Federal —, a 

duplicação da BR-135 do trecho Bacabeira até Miranda do Norte. Então, essa é uma 

colocação que eu quero fazer. 

 Outra colocação que quero fazer é com relação à outra audiência pública que 

nós solicitamos aqui, que está mantida e que será realizada na quinta-feira. Eu 

queria convidar os demais componentes desta Comissão, os colegas Deputados e 

Senadores. Trata-se de um assunto de grande importância: a questão do corte nas 

universidades federais. 

 Houve um corte muito grande, e os responsáveis, os reitores das 

universidades, procuraram esta Comissão para que nós pudéssemos fazer essa 

audiência pública no âmbito da Comissão Mista de Orçamento. Aqui estarão os 

representantes do Ministério do Planejamento e do Ministério da Educação para que 

nós possamos tratar desse assunto. 

 Portanto, fica aqui o meu convite para que V.Exas. compareçam à audiência, 

que será na quinta-feira, aqui no Plenário 2, no corredor das Comissões. Portanto, o 

convite é para todos os Deputados e Senadores. 

 Eram essas as colocações que eu queria fazer, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Nós estamos a 14 minutos 

do início da Ordem do Dia no plenário da Casa. Estamos com necessidade de 

abreviar a reunião, ao mesmo tempo que temos sempre a necessidade de manter a 

transparência. Então, em relação às nossas emendas, nós vamos apenas repetir 

aqui para que fiquem bem claras as emendas de apropriação. 

 Há a emenda da Rede Sarah, a Ação 6148 - Assistência Médica Qualificada e 

Gratuita a Todos os Níveis da População, no valor de 100 milhões de reais. 

 A segunda emenda é a Ação 0509 - Apoio ao Desenvolvimento da Educação 

Básica, que é também emenda de apropriação, no valor de 100 milhões de reais. 

 A terceira emenda é a Ação 4525 - Apoio à Manutenção de Unidades de 

Saúde — são 100 milhões de reais de apropriação para o Ministério da Saúde. 

 A quarta emenda de apropriação se refere ao combate às drogas no 

Ministério da Justiça. Nós temos que escolher uma entre três ações aqui: uma ação 
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genérica, que é política pública sobre drogas; uma segunda ação, de prevenção ao 

uso ou abuso de drogas; e uma terceira ação, que é sobre a rede de cuidados e 

reinserção social das pessoas e famílias que têm problemas com álcool e drogas. 

 Nós estamos aqui com sete Deputados. Vamos optar entre as três aqui... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente... 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Com a palavra o Deputado 

Domingos Sávio. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, são todos os três 

temas extremamente relevantes. Nós tomamos a iniciativa de apresentar essa 

sugestão. Foi de pronto acolhida pela unanimidade, portanto é uma emenda de 

todos nós. E esta iniciativa preocupa-se essencialmente com o ser humano, com a 

vítima das drogas. Embora estejam no Ministério da Justiça, nós sabemos que as 

ações de segurança e combate às drogas propriamente são essenciais e devem 

estar nas nossas forças de segurança. E nós temos que nos preocupar com a 

pessoa humana, com a recuperação da vítima. 

 As redes que aí estão enumeradas, creio eu, tratam-se daquelas instituições 

que atuam na recuperação de dependentes químicos. Em assim sendo, eu acredito 

que seria talvez o local mais apropriado para nós destinarmos esses recursos e 

buscarmos de uma maneira mais justa fazer com que chegue ao maior número 

possível, no País inteiro. 

 Nós já vimos fazemos isso com emenda individual, destinando para 

comunidades terapêuticas, mas com alcance muito restrito. Uma emenda de 

bancada de 100 milhões de reais nos possibilitará a todos os Deputados de alguma 

forma atender às demandas que nós encontramos no País, afora se tratar de 

instituições sérias, que auxiliam e lutam nessa recuperação de dependente químico. 

 Então, eu faço apelo aos demais colegas: que nós trabalhemos para que esse 

recurso seja destinado a essas entidades. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputado Hildo Rocha, 

V.Exa. tem a palavra para falar sobre o tema. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sim, pelo que entendi, as três não são... 
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 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Não, são a mesma coisa, é 

porque uma é para prevenção. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - São quatro emendas. Três 

nós já citamos: Rede Sarah, educação básica, custeio à saúde. A quarta emenda é 

de combate às drogas, só que nós temos três rubricas. Perguntei se era possível 

dividir o aporte entre as três, e me disseram que não. Nós temos que optar por uma 

dessas três rubricas. A primeira rubrica é política pública sobre drogas; a segunda 

rubrica é sobre prevenção de uso e/ou abuso de drogas; e a terceira rubrica é sobre 

uma rede de cuidados e reinserção social de pessoas e famílias que têm problemas 

com álcool e outras drogas. O Deputado Domingos Sávio já fez a defesa da terceira. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Está bom. Eu estou com o Deputado 

Domingos Sávio e com a Deputada Gorete Pereira também. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Com a palavra a Deputada 

Gorete Pereira. 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Exatamente, eu queria até 

parabenizar Deputado Domingos Sávio, a quem eu já me associei. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputado Lázaro Botelho, 

V.Exa. também? (Pausa.) 

 Então, eu vou colocar o tema em votação. 

 Parece que temos a unanimidade dos presentes. (Pausa.) 

 A quarta emenda de apropriação de combate às drogas fica, portanto, na 

Ação Programática 2158 — Redes de cuidados de reinserção social de pessoas e 

famílias que têm problemas com álcool e outras drogas, no Fundo Nacional 

Antidrogas, do Ministério da Justiça. 

 Temos agora que citar duas emendas de remanejamento. São duas emendas 

na área da saúde. Nós vamos suplementar a Ação 8581, que é Estruturação da 

Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde, no valor de 15 milhões, que serão 

remanejados da Ação 2000, que é manutenção da unidade, no valor de 15 milhões. 

Remaneja-se, portanto, da Ação 2000, que é manutenção da unidade para a Ação 

8581, que é Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde. Então 

essa seria a terceira emenda de remanejamento. 
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 A quarta emenda de remanejamento remaneja para a Ação 8535 — 

Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde o valor de 15 milhões, 

GNT 4, e tira também da Ação 20YN — Tecnologias de Informação e Comunicação 

em Sistemas e Serviços de Saúde — o valor de 15 milhões. 

 Então eu acho que foram lidas as quatro emendas de apropriação e as quatro 

emendas de remanejamento feitas por esta Comissão. Eu indago apenas se algum 

dos presentes tem qualquer dúvida sobre as nossas oito emendas. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Eu gostaria de obter um esclarecimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Pois não, Deputado Hildo. 

Eu quero esclarecer ao Deputado Hildo. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Como ficou o da saúde, o custeio? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - As emendas de 

apropriação? 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sim. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - As emendas de apropriação 

ficaram assim: uma para a Rede Sarah Nacional... 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sim, entendi. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - ...uma para custeio de 

saúde. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Eu só quero saber como a da 

programática da saúde ficou. 

 (Não identificado) - É a última. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Não, é a terceira, a da saúde. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - De remanejamento? 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - É. 

 (Intervenções fora do microfone. Ininteligíveis.) 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Qual foi a funcional que ficou? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Quanto à de remanejamento 

ficou o seguinte: uma para serviços de Atenção Básica em Saúde, a 8581, foi 

acrescido o valor de 15 milhões... 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sim. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - ...bem como está sendo 

também acrescido na outra emenda, a da Estruturação de Unidade de Atenção 

Especializada em Saúde, o valor 15 milhões. O serviço de Atenção Básica em 

Saúde é custeio, e a Atenção Especializada em Saúde é para investimento. 

 Esses recursos estão sendo remanejados, estão sendo retirados da Ação 

2000, que é manutenção da unidade, e da Ação 20YN, que é ação de tecnologia e 

informática e informação e comunicação para a saúde. Então essas são as ações 

suplementares. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - E zerou a outra, ou não? Zerou a outra, 

ou não? 

 (Não identificado) - Nenhuma zerou. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Certo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Nenhuma zera, porque não 

pode zerar. Nenhuma zera. Só tira um pouco e faz a... 

 (Intervenções fora do microfone. Ininteligíveis.) 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Certo, está bom. Então, depois eu 

gostaria de pegar a funcional programática e as que foram cortadas, está bom? 

 (Não identificado) - Nós vamos fazer a emenda agora. É que não deu tempo. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Está bom. O.k. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Vai-se elaborar e vai 

inclusive constar da ata. Nós precisamos votar, porque ainda não votamos. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - O.k. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Então eu vou colocar em 

votação. 

 Não havendo mais Deputados inscritos para a discussão, eu vou colocar em 

votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Passo à votação na representação do Senado Federal. 

 Os Srs. Senadores que concordam com a presente proposição das emendas 

aqui discutidas permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
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 Aprovado. 

 Tendo em visa que se trata da apresentação de emendas à Lei Orçamentária 

Anual de 2016 pela Comissão Mista de Orçamento, nós faremos a votação da ata 

desta reunião. Precisamos fechar a reunião e precisamos votar a ata da reunião. 

Isso é regimental, legal e necessário para que as emendas sejam apresentadas. 

 Então, havendo concordância do Plenário, eu proponho a dispensa da leitura 

da ata, por ter sido distribuída antecipadamente. 

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

Regulamento Interno da Comissão, eu coloco em votação a ata da 11ª Reunião 

Extraordinária, realizada hoje, dia 20 de outubro de 2015. 

 Não havendo Parlamentar inscrito para discussão, declaro encerrada a 

discussão. 

 A ata está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovada. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

 Aprovada. 

 Agradeço muito a todos os Parlamentares a colaboração. Tivemos hoje um 

dia acalorado, com tantos acontecimentos do Brasil que envolvem a nossa 

Comissão. Faz-se necessária uma ação enérgica e firme da nossa Presidente, que 

está lá no Senado participando de uma discussão com Líderes. Nós não 

admitiremos que sejam tiradas prerrogativas desta Casa, desta Comissão, para se 

levar ao Senado Federal.  

 Nós temos que encerrar, porque já está iniciando a Ordem do Dia. Muito 

obrigado a todos. 

 Declaro encerrada a reunião. 


