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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Havendo número regimental 

para a abertura dos trabalhos, declaro aberta a 12ª 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. 

Como ainda não há quórum para deliberação na representação do Senado e 

da Câmara, está ainda ocorrendo a reunião no Colégio de Líderes, na sala de 

reuniões da Presidência da Comissão, e como nós estamos aguardando também a 

chegada do Ministro Joaquim Levy para um debate com os Líderes, para que 

possamos avançar na nossa pauta, eu vou suspender esta reunião pelo prazo de 

meia hora, até às 15h, quando nós retornaremos ou para iniciar a reunião ou, se 

ainda não tiver sido deliberado com o Ministro Joaquim Levy, marcar um horário 

para o reinício desta sessão.   

Obrigado. 

 Está suspensa a reunião.  

 (A reunião é suspensa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Está reaberta a reunião. 

 Há número regimental para a reabertura dos trabalhos. Declaro reiniciada a 

12ª 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 e 

na representação do Senado Federal. 

 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. Informo, ainda, que a lista com os expedientes será 

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

partidárias nesta data. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 2274/15  03/11/2015 
 
 

 2

 Estão aqui todas as relações dos expedientes e das correspondências 

recebidas. 

 Ordem do Dia. 

 Conforme acordado na reunião de Líderes, na sala da Presidência, ficou 

acertado que faríamos a apreciação da Medida Provisória nº 697, de 2015, do Poder 

Executivo, que “abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Justiça, das 

Relações Exteriores, dos Transportes, da Defesa e da Integração Nacional, no valor 

de R$ 950.246.149,00, para os fins que especifica”. 

 Nós, caso tenhamos tempo suficiente, antes da chegada do Ministro Joaquim 

Levy, que está a caminho, poderemos, ainda, fazer a leitura do PPA, sem votá-lo, 

para que nós possamos colocá-lo na pauta de amanhã e fazer a votação. 

 Passo a palavra ao Deputado Paulo Pimenta, Relator da matéria, para a 

leitura e o seu voto. 

 Tem a palavra o Deputado Paulo Pimenta. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Muito obrigado. 

 Em primeiro lugar, Sr. Presidente, eu quero agradecer aos Líderes do 

Governo e da Oposição por chegarem a um acordo para a votação dessa medida 

provisória. 

 “Foram apresentadas 16 emendas à proposição. Todas devem ser 

consideradas inadmitidas por contrariarem o art. 111 da Resolução nº 1/2006-CN, 

que estabelece regra rígida para o atendimento de emenda nesse tipo de crédito, 

tornando inadmissíveis quaisquer emendas, exceto as relativas ao texto da medida 

provisória ou que cancelem dotações, total ou parcialmente. 

 Além do vício já ressaltado, destaque-se que há outras inadequações 

identificadas na análise das emendas apresentadas à proposição em tela.  

A Emenda nº 6 trata de inclusão de dispositivo estranho à matéria (...). No 

âmbito das normas de processo legislativo, destaca- se também o disposto no art. 

4º, § 4º, da Resolução nº 01/2002-CN, que veda apresentação de emendas que 

versem sobre matéria estranha àquela tratada na medida provisória. 

 As Emendas nºs 1 a 5 (...) foram apresentadas em desconformidade com as 

normas orçamentárias, o que impede o seu ajuste a programações (...). 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 2274/15  03/11/2015 
 
 

 3

 Já a Emenda nº 7 propõe acréscimo à despesa pertencente à Unidade 

Orçamentária 53.204 (...), não contemplada no referido crédito (...)”. 

 Diante disso, Sr. Presidente, “somos pela aprovação da Medida Provisória nº 

697, de 2015, na forma proposta pelo Poder Executivo, considerando inadmitidas 

todas as 16 emendas apresentadas à proposição”. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Está aberta a discussão. 

 Os Srs. Parlamentares que queiram se inscrever para a discussão podem 

fazê-lo. (Pausa.) 

 Não havendo Parlamentares inscritos, declaro encerrada a discussão. 

 Passamos à votação. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Eu quero encaminhar. 

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

Edmilson Rodrigues. V.Exa. tem a palavra para o encaminhamento. 

 O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Apenas quero dizer que sou 

favorável ao relatório. Na verdade, poderíamos até ter posição contrária, mas eu 

acho que é da praxe legislativa considerar as necessidades dos órgãos, a 

necessidade de remanejar os recursos públicos em favor das políticas de Estado. É 

claro que essa medida não resolve problemas estruturais importantes. 

Ainda hoje eu dava uma entrevista sobre a CPI que está se instalando acerca 

da FUNAI e do INCRA. Eu tenho uma visão crítica sobre os fundamentos da 

proposta, mas disse também que a minha função como membro efetivo da CPI será 

lutar pelo fortalecimento tanto do INCRA quanto da FUNAI. Eu sei que muitos têm 

por interesse tocar nas feridas para fragilizar as instituições, e eu pretendo tocar nas 

feridas para fortalecê-las. 

 Se há duas feridas, uma é que, recentemente, um relatório de impacto 

ambiental sobre São Luíz do Tapajós, uma barragem que vai ter quase 800 metros 

de comprimento por mais de 50 metros de altura, foi avalizado pela FUNAI. Essa é 

uma ferida. Ela não tem direito de avalizar um estudo que, concretamente, o 

Ministério Público questiona pela falta de rigor. 
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 A outra ferida é o corte orçamentário, que tem a ver com o tema aqui, já que a 

FUNAI é ligada ao Ministério da Justiça. No ano passado, para demarcações, 

reduziu-se o orçamento dos parcos 55 para apenas 8 milhões — não são bilhões, 

são milhões! Ou seja, isso é um nada para um País continental como o nosso. 

Então... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputado Edmilson 

Rodrigues, conclua. 

 O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Já estou concluindo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Pediria também que se 

ativesse ao encaminhamento do voto. 

 O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Estou concluindo e estou me 

atendo ao voto, Presidente. 

 Aliás, eu tenho participado de reuniões em que se fala de tudo menos sobre o 

problema central da crise, que é no que eu toquei agora, lá em cima: a questão da 

dívida pública. 

 Eu estou falando, por exemplo, de um órgão importante como a FUNAI 

porque está vinculado ao Ministério da Justiça. O ideal é que nós já fizéssemos aqui 

uma reflexão e pudéssemos ter medidas provisórias, sim, para dar prioridade a 

órgãos com essa função social. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - V.Exa. acabou não 

encaminhando o voto, Deputado. Vota “sim”, não é? 

 O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Iniciei falando “sim”. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Peço a palavra para encaminhar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Continua aberta a inscrição. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Peço a palavra para encaminhar. 

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

V.Exa. está com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu quero aproveitar só para também elogiar o 

Relator, Deputado Paulo Pimenta, porque, pela primeira vez, diferentemente da 

última que nós aprovamos aqui, não havia o cancelamento. Aqui não, realmente se 

está encaminhando a destinação, mas, no próprio texto do relatório, ele coloca onde 
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está sendo cancelada a transferência. Portanto, é disso que nós precisamos para ter 

mais transparência.  

Na outra em que nós fizemos acordo aqui não aconteceu isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Para qualquer crédito que 

seja votado aqui, tem-se que ter a fonte: ou é arrecadação extraordinária, que o 

caso agora não está tendo, ou é algum tipo de cancelamento. Mas está muito bem... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - É bom discriminar. Na última não houve essa 

discriminação, mas... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - V.Exa. está votando “sim”, 

não é isso? 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Estou votando “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Está aberta a inscrição para 

encaminhamento de votação. 

 Não havendo mais Parlamentares ou partidos que queiram fazer o 

encaminhamento, eu coloco o relatório em votação na representação da Câmara 

dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados que acompanham o voto do Relator Paulo Pimenta 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Passo à votação na representação do Senado Federal. 

 Não havendo Senadores para fazer encaminhamento, nós passamos à 

votação. 

 Os Srs. Senadores que concordam com o relatório do Deputado Paulo 

Pimenta permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Eu quero dar sequência à nossa pauta encaminhando a leitura do relatório 

preliminar ao PPA 2016/2019. 

 Quero chamar a atenção porque se trata apenas do relatório preliminar, e nós 

vamos fazer a leitura hoje para fazer a votação no dia de amanhã. 

 Então, passo a palavra ao Deputado Zeca Dirceu para fazer a leitura, dar 

conhecimento do teor do seu relatório. Se for o caso e o Plenário concordar, nós 

podemos também, hoje, iniciar a discussão do seu relatório. 
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 Tem a palavra o Deputado Zeca Dirceu. 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Quero cumprimentar todos os 

Deputados e Deputadas, Senadores e Senadoras. 

 A lei do Plano Plurianual — PPA, nos termos da Constituição, deve definir, de 

forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal 

para as despesas de capital, para as despesas delas decorrentes e para as 

despesas relativas aos programas de duração continuada. O projeto do PPA é 

encaminhado pelo Presidente da República ao Congresso Nacional até o dia 31 de 

agosto no primeiro ano do mandato. O projeto em análise (PPA 2016-2019) foi 

enviado tempestivamente e tramita junto à Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização — CMO, devendo ser apreciado pelo Congresso Nacional 

até o final da sessão legislativa de 2015 — 22 de dezembro.  

 O Plano foi elaborado tendo em vista a consolidação dos direitos 

conquistados e o aperfeiçoamento das políticas públicas na busca pela melhor 

distribuição das oportunidades e do acesso a bens e serviços públicos de qualidade 

por toda a população brasileira. Para tanto, procura dar sequência ao projeto de 

desenvolvimento em curso, que persegue simultaneamente o crescimento 

econômico e a redução das desigualdades sociais e regionais. 

 Há, contudo, o reconhecimento de que o esforço de planejamento e 

priorização de políticas públicas do PPA 2016-2019 ocorre em um contexto 

econômico, externo e interno, mais restritivo, em decorrência da permanência da 

crise econômica global iniciada em 2008; da reversão do ciclo de alta de preços 

internacionais das commodities que favorecera os termos de troca, a arrecadação 

fiscal e as exportações brasileiras; e das condições climáticas desfavoráveis com 

efeitos diretos sobre a população, os gastos do Governo com ações emergenciais e 

sobre os preços da energia elétrica. 

 São princípios orientadores do PPA 2016-2019: 

 I - O desenvolvimento sustentável orientado pela inclusão social; 

 II - A melhoria contínua da qualidade dos serviços públicos; 

 III - A garantia dos direitos humanos com redução das desigualdades sociais, 

regionais, étnico-raciais, geracionais e de gênero; 
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 IV - O estímulo e a valorização da educação, ciência, tecnologia e inovação e 

competitividade; 

 V - A participação social como direito do cidadão; 

 VI - A valorização e o respeito à diversidade cultural; e 

 VII - O aperfeiçoamento da gestão pública com foco no cidadão, na eficiência 

do gasto público, na transparência e no enfrentamento à corrupção. 

 1.2 O modelo de planejamento e a estrutura do Plano 

 De acordo com o Poder Executivo, o PPA 2016-2019 mantém a estrutura do 

PPA de 2012-2015 e incorpora correções relativas a questões identificadas durante 

a gestão do Plano vigente, como, por exemplo, a aproximação entre a Orientação 

Estratégica e os Programas Temáticos, facilitando a compreensão de como a 

estratégia geral do Governo se conecta com os objetivos e metas expostos na sua 

dimensão programática.” 

 Aqui temos um exemplo de que o PPA 2016-2019 traz aprimoramentos em 

relação ao PPA 2012-2015, o que foi objeto de discussão na reunião dos Líderes. 

 “Essa primeira alteração buscou reforçar o caráter estratégico do Plano, 

estruturando-o em uma dimensão estratégica, contendo uma visão de futuro e um 

conjunto de eixos e diretrizes estratégicas. 

 O segundo ponto teve como foco qualificar o conteúdo dos programas 

temáticos, que passam agora a expressar com maior clareza as escolhas 

estratégicas para cada área por meio de seus objetivos e respectivas metas, que por 

sua vez destacam de forma concisa as entregas mais relevantes e estruturantes 

para implementação das políticas públicas. 

 A lógica do modelo continua sendo a leitura da sociedade por temas de 

políticas públicas e uma separação entre o PPA, de caráter estratégico, e os 

Orçamentos, que representam uma visão de curto prazo. O PPA deve apresentar os 

objetivos e as metas da administração pública para o período de 4 anos, 

identificando as prioridades do Governo em linha com os planejamentos setoriais. O 

Plano estrutura-se nas seguintes dimensões”: dimensão estratégica, dimensão tática 

e dimensão operacional. (...)  

 O PPA 2016-2019 assume como visão de futuro um Brasil que se reconheça 

e seja reconhecido como: 
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 - uma sociedade inclusiva, democrática e mais igualitária, com educação de 

qualidade, respeito e valorização da diversidade e que tenha superado a extrema 

pobreza;  

 - uma economia sólida, dinâmica, sustentável, capaz de expandir e renovar 

competitivamente sua estrutura produtiva com geração de empregos de qualidade e 

com respeito ao meio ambiente. 

 O PPA 2016-2019 apresenta quatro eixos estratégicos:  

 - educação de qualidade como caminho para a cidadania e o 

desenvolvimento social e econômico;  

 - inclusão social e redução de desigualdades com melhor distribuição das 

oportunidades e do acesso a bens e serviços públicos de qualidade;  

 - ampliação da produtividade e da competitividade da economia, com 

fundamentos macroeconômicos sólidos, sustentabilidade e ênfase nos investimentos 

públicos e privados, especialmente em infraestrutura;  

 - fortalecimento das instituições públicas, com participação e controle social, 

transparência e qualidade na gestão. 

 No Eixo 1, a Mensagem destaca a aprovação, em 2014, do Plano Nacional de 

Educação — PNE, que estabeleceu um conjunto de diretrizes, metas e estratégias 

para as políticas educacionais nos próximos 10 anos, e a tentativa do PPA de 

estabelecer um diálogo com essas metas. Ademais, para garantia de uma educação 

de qualidade, o PPA 2016-2019 também propõe um conjunto de políticas públicas 

que visam cobrir os riscos, contingências e necessidades envolvidas na 

complexidade da vida social dos indivíduos, incluindo suas famílias e comunidades, 

suas características e diversidades”. 

 Como já foi citado na  reunião de Líderes, foi pedida e foi feita uma nota, um 

documento especial mostrando como caminham juntas as metas e as ações do PPA 

com as metas e as ações do Plano Nacional de Educação. 

 “O Eixo 2 trata das políticas sociais, determinantes para o êxito do modelo de 

desenvolvimento em curso, que tem na inclusão social sua característica central. A 

continuidade do processo de inclusão social e redução das desigualdades exige a 

manutenção e expansão de um conjunto de políticas públicas, programas e ações 

de desenvolvimento social, ao mesmo tempo em que demanda iniciativas voltadas à 
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geração de igualdade de oportunidades, por meio da oferta de bens e serviços 

públicos de melhor qualidade. Outro eixo importante do sistema de direitos, os 

investimentos em infraestrutura social — saneamento, habitação, mobilidade 

urbana, sistema público de educação, Sistema Único de Saúde (SUS) e Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS) — são fundamentais para melhorar a qualidade 

de vida da população. 

 No Eixo 3 são apresentados os requisitos econômicos necessários à 

continuidade do modelo de desenvolvimento com inclusão social. A solidez dos 

fundamentos macroeconômicos é condição necessária para o crescimento 

sustentado com distribuição de renda. A estabilidade de preços preserva o poder de 

compra dos salários e proporciona horizonte seguro para a decisão das empresas; a 

solvência da dívida pública é o que permite ao Governo financiar, sem pressões 

sobre preços, as políticas públicas redistributivas e necessárias ao desenvolvimento; 

a redução da vulnerabilidade externa protege o País das flutuações e choques 

internacionais.  

 O caminho para a retomada do crescimento e dos ganhos de produtividade 

são os investimentos em infraestrutura. E o que caracteriza os investimentos em 

infraestrutura é o grande volume de recursos envolvidos para sua concretização, 

bem como o longo prazo de maturação dos empreendimentos. O PAC continuará a 

organizar e priorizar os grandes investimentos públicos e das empresas estatais. Em 

adição ao PAC, a ampliação das concessões em logística, no âmbito da nova etapa 

do Programa de Investimentos em Logística — PIL, deverá reduzir gargalos e 

ampliar a oferta de serviços no setor.  

 Busca-se também consolidar os marcos regulatórios, simplificar a tributação e 

alcançar a desburocratização ao ampliar o horizonte de planejamento das empresas 

e reduzir custos de transação, favorecer a competitividade sistêmica e apontar para 

a importância da transparência e qualidade da gestão pública.  

 O Eixo 4 presume a intensificação dos avanços na gestão pública, seja pelo 

investimento na simplificação de processos e normas para facilitar o atendimento e o 

acesso ao cidadão, seja pela modernização de sistemas e recursos para melhorar o 

funcionamento da administração e a eficácia da atuação do Governo.  
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 Para superação dos desafios compreendidos em cada eixo estratégico, é 

proposto um conjunto de diretrizes que norteiam as principais agendas para os 

próximos 4 anos, nos quais o PPA 2016-2019 propõe sustentar o processo de 

desenvolvimento inclusivo no Brasil por meio da retomada do crescimento 

econômico e da distribuição dos ganhos de produtividade na sociedade. O vínculo 

entre as diretrizes e os eixos estratégicos não é rígido, podendo uma mesma diretriz 

estratégica colaborar para mais de um eixo estratégico.  

 Na dimensão tática, os programas, eixos organizadores da ação 

governamental, estão subdivididos em: Programas Temáticos e Programas de 

Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado. 

 Os Programas Temáticos, organizados por recortes selecionados de políticas 

públicas, expressam e orientam a ação governamental para a entrega de bens e 

serviços à sociedade. Os Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado 

expressam as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação 

governamental.  

 O Programa Temático é composto por Objetivos, Indicadores, Valor Global, 

Valor de Referência e Iniciativas.  

 O Objetivo expressa o que deve ser feito para a transformação de 

determinada realidade e tem como atributos”: órgão responsável, meta e iniciativa. 

 (...) O Indicador é uma referência que permite identificar e aferir, 

periodicamente, aspectos relacionados a um programa, auxiliando a avaliação dos 

seus resultados. 

 O valor global é uma estimativa dos recursos orçamentários necessários à 

consecução dos objetivos (...). 

 O valor de referência é um parâmetro financeiro para individualização de 

empreendimento como iniciativa, estabelecido por programa temático, especificado 

pelas esferas fiscal e da seguridade e pela esfera de investimento das empresas 

estatais, que permitirá identificar, no PPA 2016-2019, empreendimentos, quando seu 

custo total superar aquele valor. (Ver anexo deste parecer) 

 Os empreendimentos cujo valor global estimado seja igual ou superior ao 

valor de referência são individualizados como iniciativas. Essas iniciativas, além de 
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figurarem no Anexo I do Projeto, como as demais, também são detalhadas no Anexo 

III.  

 Os programas temáticos são divididos em quatro grandes blocos: social e 

segurança pública; infraestrutura; desenvolvimento produtivo e ambiental; e temas 

especiais. O PPA 2016-2019 está estruturado em 54 programas temáticos e 46 

programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado. O PPA vigente (PPA 2012-

2015) conta com 65 programas temáticos e 44 programas de gestão, manutenção e 

serviços ao Estado”. 

 Tivemos aí uma diminuição do número de programas temáticos e um 

pequeno aumento do número dos programas de gestão. 

  “A integração entre o Plano e o Orçamento se dá por intermédio dos 

objetivos, pois cada ação orçamentária está vinculada a um único objetivo, exceto as 

ações padronizadas. A relação entre objetivo e ação orçamentária é demonstrada no 

Volume II da Lei Orçamentária.  

 Cabe ressaltar que o valor global dos programas, os enunciados dos objetivos 

e as metas não são limites à programação e à execução das despesas expressas 

nas leis orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional. 

  Para o PPA 2016-2019 não foram realizadas alterações significativas quanto 

à estrutura e conceitos, relativamente ao PPA em vigor. 

 1.2.1 Plano Plurianual em Grandes Números 

 Os programas expressos no PPA 2016-2019 estimam para os próximos 4 

anos dispêndios globais da ordem de R$8,217 bilhões, um crescimento nominal de 

51% em relação ao PPA anterior. Do total de recursos previstos no PPA, 84% estão 

vinculados aos programas temáticos e 16% aos programas de gestão, manutenção 

e serviços ao Estado. 

 Todo o Orçamento da União conecta-se ao PPA, com exceção das ações 

orçamentárias vinculadas aos Programas do tipo Operação Especial. Nos 

Programas Temáticos, o elo entre Plano e Orçamento são os objetivos. A conexão 

entre Orçamento e objetivos dos programas revela o quanto o Governo pretende 

despender em cada escolha de política pública desdobrada em metas e iniciativas. 

Por sua vez, as ações orçamentárias responsáveis pelo financiamento de atividades 
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de apoio e manutenção de Governo conectam-se aos programas de gestão, 

manutenção e serviços ao Estado.  

 A análise da previsão de recursos por áreas fornece um panorama da 

concentração de recursos, considerando apenas os programas temáticos do Plano. 

 O quadro abaixo apresenta o valor estimado para quatro grandes áreas, que 

agregam todos os programas temáticos”: a área social, com 25 programas temáticos 

e valores de 2 bilhões 580 milhões de reais, que representa 57% de todo o PPA; a 

área temática infraestrutura, com uma quantidade de 15 programas e valores 

estimados em 1 bilhão 194 milhões de reais; a área de Desenvolvimento Produtivo e 

Ambiental, com 17 programas temáticos e valores estimados de 663 bilhões de 

reais; a área temáticas especiais, com 8 programas apenas e 104 bilhões de reais, 

representando 2% do valor total deste PPA.  

 “Em relação à divisão de recursos entre programas temáticos, verifica-se que 

sete dos cinquenta e quatro programas temáticos do PPA 2016-2019 concentram 

88% do orçamento previsto para esse tipo de programa”, destacando-se: 

Previdência Social, com 53% dos dispêndios; fortalecimento do Sistema Único de 

Saúde (SUS), com 12%; área de Petróleo e Gás, com 10%; e áreas que também 

são contempladas, como promoção ao trabalho, consolidação do Sistema Único de 

Assistência Social, educação de qualidade para todos e inclusão social. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Nobre Relator, eu queria 

apenas lhe propor que, como o relatório é bastante extenso — faltam ainda mais de 

20 páginas... 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Vinte. Foram dez já.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Eu queria sugerir que 

V.Exa. fosse mais celeremente ao final, uma vez que está publicado, está editado. 

Nós estamos tratando aqui tão somente do parecer preliminar do PPA, que vai 

estabelecer as regras para o emendamento ao PPA. Depois nós vamos ter 

oportunidade de discutir o PPA um pouco mais na frente. Nós estamos com os 

prazos bastante exíguos em relação ao final do ano que se aproxima. Nós temos 

que votar a LDO, temos que votar o próprio Orçamento. Então, fique à vontade, 

naturalmente, mas sugeriria que V.Exa. pudesse... 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Eu vou fazer... 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Até porque o Ministro 

Joaquim Levy chega daqui a pouco para a reunião com os Líderes.  

 (Não identificado)  - É estranho, não é? Ou lê inteiro ou não lê, porque é um 

texto. É difícil ler pedaços. 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Eu vou fazer a leitura aqui de uma parte 

que eu considero muito importante.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Então, permita-me um 

momento, já que nós vamos parar, porque tenho um procedimento regimental a 

fazer. 

 Em relação à Medida Provisória nº 697, de 2015, em conformidade com o 

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

declaro inadmitidas as emendas indicadas pelo Relator no seu voto. 

 Continue, por favor, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Quero fazer a leitura aqui de uma parte 

que eu considero muito importante, porque destaca as ações prioritárias. Temos um 

componente importante aqui, que é o componente da educação e da relação do 

PPA com o PNE.  

 “No âmbito da educação, em cumprimento ao art. 214 da Constituição de 

1988, foi aprovada, em 25 de junho de 2014, a Lei nº 13.005, que aprova o Plano 

Nacional de Educação... 

 A SRA. SENADORA ROSE DE FREITAS  - Permita-me interromper V.Exa. 

por 1 minuto apenas.  

 O Ministro Levy acaba de chegar, e eu acho que nós deveríamos ter quórum 

na Comissão para debater os assuntos pertinentes. 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU  - Tendo em vista o Sr. Ministro está aqui, 

eu vou fazer a leitura do voto, para que possamos cumprir a parte regimental. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Leia só o voto, para 

encerrar, e começamos a discussão na próxima reunião.  

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Coloco-me à disposição aqui para outro 

debate. Vão ser feitas audiências públicas, que já foram citadas, sugeridas, na 

própria Comissão de Educação, em conjunto com outras Comissões.  

 “2.5  Das emendas ao relatório preliminar 
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 2.5.1 Com amparo do parágrafo único do art. 102 da Resolução nº 1, de 

2006-CN, foram apresentadas 24 emendas ao relatório preliminar.  

 2.5.2 Em relação às emendas apresentadas, somos pela rejeição das 

Emendas nºs 00001 a 00024.  

 2.5.3 Dessa forma, o texto ora apresentado reflete o parecer”. O voto está 

disponível de forma completa na Internet.  

 “Em face do exposto, somos pela aprovação do Parecer Preliminar do projeto 

de lei do Plano Plurianual 2016-2019 na forma ora apresentada”. 

 Esse é o voto do Relator. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Muito bem. Nós não vamos 

encerrar a discussão. Na verdade, nós vamos, amanhã, iniciar a discussão. 

Naturalmente, espero que possamos votar amanhã esse parecer preliminar.  

 Assim sendo, também em função da presença do Ministro Levy para uma 

reunião fechada aqui com os Líderes, suspendo os trabalhos, convocando para 

amanhã, às 14h30min, neste plenário, o reinício dos trabalhos. 

 Portanto, está suspensa a reunião.  

 Muito obrigado. 

 (A reunião é suspensa.) 

 

 




