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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Declaro aberta a 3ª Reunião 

Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 

destinada à apreciação das matérias constantes da pauta. 

 Informo aos Parlamentares que, a partir desta data, o registro da presença 

deverá ser feito no terminal eletrônico instalado na entrada principal do plenário 

onde está sendo realizada a reunião da Comissão e nos terminais que se encontram 

nas bancadas. 

 Expediente. 

 Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura dos 

expedientes, que serão transcritos nas notas taquigráficas desta reunião e enviados 

por e-mail aos membros e às Lideranças partidárias. 

 Informo que a Indicação nº 929, de 2015, apresentada pela Deputada 

Leandre, do PV do Paraná, que solicita que sejam empreendidos os esforços 

necessários para que as despesas destinadas à área de saúde, constantes da Lei 

Orçamentária Anual de 2016, não sofram eventuais cortes orçamentários que 

possam advir das medidas de austeridade anunciadas, está prejudicada, de acordo 

com o art. 334 do Regimento Interno do Senado Federal, por haver perdido a 

oportunidade, tendo em vista que a Lei Orçamentária Anual de 2016 já foi apreciada 

pelo Congresso Nacional. 

 Eu quero informar aos senhores membros, Deputados e Senadores, que, 

apesar de o quórum ter sido alcançado tanto na Câmara como no Senado, a 

Câmara dos Deputados encontra-se em votação na Ordem do Dia. E o 

procedimento que proponho é a suspensão da reunião para reabertura dos trabalhos 

às 16h30min. 

 Antes, porém, eu queria colocar em votação, como decisão interna desta 

Comissão, o acordo de procedimentos, acordado antecipadamente com todos os 

Srs. Senadores e Deputados, através de suas Lideranças, com as devidas 

correções propostas pelo Deputado Assis Carvalho, com relação ao item 13 e ao 

item 15. 

 Está claro para todos os Srs. Deputados e Senadores? (Pausa.) 

 Em votação o acordo de procedimentos da Comissão Mista de Orçamento 

para o ano de 2016. (Pausa.)  
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 Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que o aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.)  

 Aprovado o acordo de procedimentos. 

 Em votação no Senado. 

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

(Pausa.)  

 Aprovado o acordo de procedimentos. 

 Suspendo a reunião, mantendo o quórum para a sua reabertura às 16h30min.  

 Espero que até lá a Ordem do Dia tenha sido encerrada.  

 Muito obrigado. 

 (A reunião é suspensa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Declaro reiniciada a 3ª reunião 

ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 

destinada à apreciação das matérias constantes da pauta. 

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

por ter sido distribuída antecipadamente. Caso haja alguma retificação, peço aos 

Srs. Parlamentares que se manifestem. (Pausa.) 

 Não há quem queira se manifestar. 

 Ata da 2ª Reunião Ordinária, realizada no dia 14 de junho de 2006, e Ata da 

2ª Audiência Pública, realizada no dia 16 de junho de 2006. 

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

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

(Pausa.) 

 Aprovadas. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

 Aprovadas. 

 Ordem do dia.  

 Neste momento, de acordo com o parágrafo único do art. 110 da Resolução 

nº 1 de 2006, do Congresso Nacional, será apreciado o relatório apresentado à 

Medida Provisória nº 716, de 2016, do Congresso Nacional, que abre crédito 
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extraordinário em favor dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, da 

Defesa e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no valor de 420 milhões de 

reais, para os fins que especifica. 

 A Relatora da matéria é a Deputada Leandre, a quem eu concedo a palavra 

para proferir a leitura do parecer. 

 A SRA. DEPUTADA LEANDRE - Sr. Presidente, permita-me fazer um 

preâmbulo a respeito e ir direto ao voto. 

 A Medida Provisória nº 716 abre crédito extraordinário no valor de 420 

milhões, sendo 50 milhões para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, para 

realização de pesquisas de doenças infecciosas causadas por vírus, notadamente o 

vírus da zika; 700 milhões para o Ministério da Defesa, em apoio à operação das 

Forças Armadas no combate ao mosquito Aedes aegipty; 300 milhões para o 

Ministério de Desenvolvimento Social, para aquisição de insumos necessários à 

proteção individual de gestante que integre famílias beneficiárias do Bolsa Família. 

 Exposição de motivos.  

 A relevância e a urgência dessa medida justificam-se pela condição de 

emergência em saúde pública de importância nacional, declarada pelo Ministério da 

Saúde, por meio da Portaria nº 1.813, de 11 de novembro, de 2015. 

 No exame dos pressupostos constitucionais, as considerações elencadas são 

consistentes, pois justificam a adoção da medida, embora não tenham sido 

apresentadas justificativas atinentes ao requisito de imprevisibilidade. 

 Quanto à adequação financeira, o parágrafo 1º do art. 5º da Resolução nº 1 

de 2002, que dispõe sobre apreciação, pelo Congresso Nacional, das medidas 

provisórias a que se refere no art. 62 da Constituição Federal e dá outras 

providências, refere-se da seguinte forma ao exame da adequação financeira: o 

exame de compatibilidade e adequação orçamentária e financeira das medidas 

provisórias abrange análise da repercussão sobre a receita ou a despesa pública da 

União e da implicação quanto ao atendimento das normas orçamentárias e 

financeira vigentes, em especial a conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 

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

Lei Orçamentária da União. 
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 A partir da fonte de recursos indicada no programa de trabalho — anexo da 

MP —, pode-se constatar que o crédito destinado ao Ministério de Ciência e 

Tecnologia e Inovação — Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico utilizará recursos da reserva de contingência do próprio Fundo — Fonte 

172 —, enquanto os demais créditos utilizarão recursos da arrecadação do exercício 

corrente — Fonte 100. Destaque-se que não ficou demonstrado, na referida 

Exposição de Motivos, a inexistência de prejuízo à continuidade das ações 

abrangidas pela medida provisória na eventualidade de efetivação de cortes nas 

programações indicadas.  

 O cumprimento do mérito é meritório, tendo em vista a relevância e a 

urgência. 

 Análise das emendas.  

 Foram apresentadas quatro emendas, todas inadmitidas por colidirem com o 

art. 111 da Resolução nº 1, de 2006,que dispõe que “somente serão admitidas 

emendas que tenham como finalidade modificar o texto da medida provisória ou 

suprimir dotação, total ou parcialmente”.  

 Voto 

 Diante do exposto, somos pela aprovação da Medida Provisória n° 716, de 

2016, na forma encaminhada pelo Poder Executivo, considerando-se como 

inadmitidas todas as emendas apresentadas à medida provisória. 

 Esse é o voto, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Em discussão o parecer da 

Relatora.  

 Para discutir a matéria, concedo a palavra ao Deputado Assis Carvalho. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Sr. Presidente, não temos a menor 

dúvida de que a Medida Provisória nº 716, de 2016, é de uma importância 

significativa.  

 Primeiro, quero parabenizar aqui nossa querida Relatora, Deputada Leandre, 

que cuidadosamente elaborou um relatório preciso, necessário, abrindo, portanto, 

crédito extraordinário em favor do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações, em favor também do Ministério da Defesa e do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário.  
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 Lembro que foi inclusive uma MP mandada pelo Governo legítimo da 

Presidente Dilma, embora estejamos diante de um Governo sem legitimidade, 

porque não foi eleito pelo povo. Pelo grau de importância da medida provisória, 

como bem disse a Deputada Leandre, dentro desse campo da tecnologia e desse 

trabalho que está sendo feito, esse momento difícil sobre a questão da zika vírus 

tem sido grande desafio para o povo brasileiro e para o mundo.  

 Precisamos utilizar os meios tecnológicos, precisamos contribuir fortemente 

para o campo de pesquisa, para elaboração de alternativas, para que não venhamos 

a ter uma sociedade futura mais sofrida do que a sociedade presente. Sabemos que 

em relação ao zika vírus, como bem enfatizou a Deputada Leandre, um dos 

objetivos também é o investimento em tecnologia e inovação. Sem considerar 

naturalmente a questão da área social de combate à fome, que, sem sombra de 

dúvidas, teve desempenho muito grande de 2003 pra cá, na época do Governo Lula 

e da Presidente Dilma, quando houve uma inclusão significativa de pessoas que 

estavam como invisíveis, como se não existissem, porque o mercado, praticamente, 

com seu olhar de mão invisível, achava que podia resolver tudo. O Presidente Lula e 

a Presidente Dilma, com sensibilidade social, fizeram um trabalho muito forte no 

rumo da inclusão social para que as pessoas evitassem aquele sofrimento. 

Sabíamos que muitos homens e mulheres do Brasil inteiro, o Nordeste em particular, 

não tinham o direito de tomar café, almoçar e jantar.  

 Esse projeto, desenvolvido de 2003 pra cá, contribuiu fortemente para a 

inclusão social de milhões de trabalhadores e trabalhadoras que hoje estão no 

mercado e que naquela época não tinham condições de acessá-lo.  

 No momento em que essa medida provisória abre crédito extraordinário com 

esse foco também de desenvolvimento social e de combate à fome, temos a 

obrigação de dizer sim, de concordar com esse relatório, porque é plausível. E a 

medida provisória é necessária ao povo brasileiro. 

 Sr. Presidente, o sentimento de nossa parte é que não teríamos como não 

votar a favor do relatório. Estamos aqui exatamente manifestando nossa posição 

favorável ao relatório e solicitando, portanto, a todos os membros da Comissão 

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização que possam se somar a todos 

nós e dizer “sim” ao relatório, aprovando-o hoje para dar seguimento à MP 716, 
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relatada pela competente Deputada, nossa amiga Leandre, para que a medida 

provisória possa cumprir seu importante papel.  

 Seria isso, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) -  Agradeço a participação do 

Deputado Assis Carvalho.  

 Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. 

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

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

(Pausa.) 

 Aprovado por unanimidade. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado por unanimidade no Senado Federal. 

 Item 2. Apreciação da Errata à Lei Orçamentária Anual — LOA 2016. 

 Senhores Parlamentares, o art. 152 da Resolução nº 1, de 2006, do 

Congresso Nacional, estabelece: “O projeto de lei aprovado e enviado em autógrafo 

para sanção do Presidente da República não poderá ser motivo de alteração, 

ressalvado o caso de correção de erro material, verificado exclusivamente no 

processamento das proposições apresentadas, formalmente autorizado pela CMO, 

por proposta de seu Presidente, justificando-se cada caso”. 

 Sendo assim, passaremos à apreciação do Ofício Conjunto n° 01, de 2016, de 

14 de junho, que “propõe a correção de erros materiais verificados no 

processamento de emendas apresentadas ao PLN n° 7, de 2015. (Lei n° 13.255, de 

14 de janeiro de 2016)”.  

 Autor: Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos 

Deputados e Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado 

Federal.  

 A errata está em discussão. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discuti-la, declaro encerrada a discussão.  

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

(Pausa.)  

 Aprovada por unanimidade. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

 Aprovada por unanimidade no Senado Federal. 

 Item 3. Apreciação do relatório preliminar sobre o Projeto de Lei n° 2, de 

2016-CN, que “dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei 

Orçamentária de 2017 e dá outras providências”. 

 O Relator da matéria é o Senador Wellington Fagundes, a quem concedo a 

palavra para proferir o parecer. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES - Sr. Presidente, Deputado 

Arthur Lira, Sras. e Srs. Parlamentares, demais presentes, nesta oportunidade, 

entregamos o relatório preliminar ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 

2017, depois da apreciação das emendas apresentadas. Foram propostas, ao total, 

seis emendas. 

 Acolhemos integralmente a de n° 3, apresentada pelo Senador Fernando 

Bezerra Coelho, que sugeriu deixar clara a legitimação das Comissões Mistas do 

Congresso Nacional para a proposição de emendas ao PLDO 2017.  

 Comungo da visão do Senador de que devem ser resguardadas a 

proporcionalidade e a igualdade na atuação das Comissões.  

 Fomos pela rejeição às Emendas de n° 1 e 4, apresentadas pelos Deputados 

Alex Canziani e Esperidião Amin. Não se trata de qualquer objeção, neste momento, 

às propostas dos digníssimos Deputados. É que, em ambos os casos, verificamos 

tratar-se de emendas ao próprio texto do PLDO 2017, e não ao relatório preliminar. 

 Assim, sugerimos aos nobres pares a reapresentação dessas emendas no 

momento próprio de emendamento do projeto.  

 Por fim, acolhemos parcialmente as Emendas de n° 2, 5 e 6, apresentadas 

respectivamente pelo Senador Fernando Bezerra Coelho, pelo Deputado Vicentinho 

Júnior e pela Deputada Leandre. Os ilustres Parlamentares, em essência, defendem 

a valorização da participação das bancadas na definição de prioridades do Governo, 
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com a ampliação do número de emendas consideradas como de execução 

obrigatória.  

 Por um lado, sabemos da existência de diversos pleitos que as bancadas 

identificam como prioritários em seus Estados. E vejo isso como fundamental, uma 

vez que traduz com mais precisão os anseios populares focados pela atuação 

Parlamentar junto às bases.  

 Por outro, reconhecemos a necessidade de focar a ação do Governo, ainda 

mais num momento de crise, que exige a aplicação racional dos recursos.  

 Assim, como meio-termo, sugerimos o número de duas emendas de 

execução obrigatórias por bancada, ou seja, aumentando uma do ano passado para 

este ano, que deverão ser assinaladas na respectiva ata da reunião que decidir por 

sua indicação ao Anexo de Prioridades e Metas.  

 Lembro que nosso objetivo primordial, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores 

e Deputados, é de estabelecer, neste Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 

uma base sólida para o aperfeiçoamento orçamentário, tanto de vista da receita 

quanto da despesa. 

 Afinal, o realismo orçamentário — que pode ser entendido com transparência 

plena — é uma exigência cada vez mais aguda reclamada pela sociedade.  

 É isso, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Em discussão o relatório 

preliminar.  

 Para discutir, concedo a palavra ao Deputado Assis Carvalho. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Sr. Presidente, nós temos o maior 

interesse de colaborar e contribuir. Nós compreendemos o quanto anda apertado o 

tempo e sabemos da dificuldade que tivemos na instalação desta Comissão. V.Exa. 

sabe o porquê disso, sabe dos obstáculos que o réu Eduardo Cunha criou para que 

nesta Casa não funcionassem as várias Comissões. E agora começamos a correr 

contra o tempo e pagamos um preço bastante elevado. 

 De nossa parte, eu não poderia deixar de registrar o que dispõe o art. 128, 

que, na situação específica, precisaríamos de no mínimo 2 dias, se considerarmos 

as demais proposições diante da situação apresentada pelo competente Senador 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 0709/16  21/06/2016 
 
 

 9

Wellington Fagundes, pelo qual temos a maior admiração. Mas nós temos que 

cumprir os tempos regimentais.  

 Nós apenas gostaríamos que ficasse registrado que não vamos criar 

dificuldade — estamos correndo contra o tempo, sabemos dos prazos a serem 

cumpridos —, como forma de colaboração com esta Comissão e para que não se 

torne isso aqui um precedente para, muitas vezes, ultrapassarmos as normas do 

Regimento, os artigos, pois isso acaba criando uma situação bastante difícil para o 

bom andamento desta Comissão. 

 Quero deixar registrado que vamos encaminhar pelo voto a favor, no entanto 

destaco que não estamos cumprindo o que dispõe o art. 128 desta resolução, que é 

quem normatiza o andamento dos trabalhos desta Comissão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Agradeço a V.Exa. a 

participação.  

 Com a palavra o Senador Telmário Mota.  

 O SR. SENADOR TELMÁRIO MOTA - Sr. Presidente, quero fazer um 

lembrete. O Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira, 

disse que vai fazer alterações na LDO. Então, se votássemos esse relatório hoje, 

poderíamos incorrer em alguma dificuldade. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Este é o relatório preliminar, 

Senador. Em nada a altera. 

 O SR. SENADOR TELMÁRIO MOTA - Mesmo que seja preliminar, já se abre 

espaço para as emendas. Mesmo votando o relatório preliminar agora, já vamos 

abrir para as emendas, em seguida virá uma alteração. Não seria bom esperarmos 

um pouco essa alteração para então se colocá-lo em votação? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Senador Waldemir Moka, por 

favor. 

 O SENADOR WALDEMIR MOKA - Senador Telmário, com o máximo 

respeito, eu já presidi esta Comissão. O parecer preliminar funciona como uma 

senha. Qual? A partir da aprovação do parecer preliminar da LDO, ele abre espaço 

para que as bancadas possam colocar suas emendas. Como nós estamos correndo 

contra o tempo, ele não tem nenhuma outra função, até porque, depois disso, virá o 

parecer realmente da LDO. 
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 Então, neste momento, é como se fosse para sinalizar que a partir desta data 

o Presidente está autorizado a contar prazo, para que as emendas de bancada 

tenham prazo regimental para isso. 

 Eu só queria fazer um apelo a V.Exa. nesse sentido. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Na realidade, Senador...  

 O SR. SENADOR TELMÁRIO MOTA - Senador Waldemir Moka, eu 

compreendo perfeitamente e essa é a minha preocupação. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Pois não. 

 O SENADOR TELMÁRIO MOTA - O Ministro do Planejamento disse que 

quer fazer alteração na LDO. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - É necessário que se faça. 

 O SR. SENADOR TELMÁRIO MOTA - Se abrirmos agora essa senha, e já 

surgirem as emendas, provavelmente, vai ter descompasso nas alterações que o 

Ministro irá efetuar.  

 Então, eu acho que um pouquinho de paciência é necessária. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Absolutamente, Senador, 

permita-me só esclarecer. 

 O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA - É emenda de bancada. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Nós temos que, absolutamente, 

cumprir os prazos regimentais.  

 Eu faço um apelo a V.Exa. Será necessária realmente a alteração feita pelo 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Nós precisamos, com isso, 

só dar realmente o start nas contagens de prazo, para que as bancadas possam já 

começar a se organizar, sem nenhum prejuízo para possíveis alterações que 

venham por parte do Ministério do Planejamento. 

 Nesse sentido, quero contar com a compreensão de V.Exa. 

 Com a palavra a Deputada Leandre. 

 A SRA. DEPUTADA LEANDRE - Eu quero agradecer ao Relator pelo 

acatamento da emenda de bancada, porque percebo que é o momento em que dá 

força ao Legislativo, porque a partir do momento em que a emenda de bancada é 

obrigatória, se começa a despertar o interesse dos Estados, o Governador, 
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juntamente com a bancada, define uma prioridade estruturante no seu Estado. Eu 

acho que isso só fortalece nosso trabalho legislativo.  

 Obrigada por ter acatado a emenda que nós apresentamos. Parabéns pelo 

seu relatório! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Não há mais quem queira 

discutir. 

 A discussão e o prazo para apresentação de destaques estão encerrados. 

 O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA COELHO - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Desculpe-me, Senador, eu não 

ouvi.  

 Com a palavra o Senador Fernando Bezerra Coelho.  

 O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA COELHO - Registro meus 

agradecimentos ao Relator, Senador Wellington Fagundes, pelo acolhimento das 

minhas emendas, notadamente aquela que permite às Comissões Mistas do 

Congresso Nacional ter os mesmos tratamentos das Comissões Temáticas. 

 Para que V.Exas. tenham uma ideia, eu reputo como uma das mais 

importantes Comissões Mistas do Congresso Nacional a Comissão de Mudanças 

Climáticas, que tem um papel central no atual momento em que o mundo se une 

para promover novo processo de desenvolvimento sustentável para o planeta, no 

sentido de impedir o aquecimento global acima de 2 graus centígrados, até 2050.

 Portanto, o papel do Congresso Nacional será relevante não só no 

acompanhamento das políticas públicas, que irão implementar as ações necessárias 

para atingir esse objetivo, como também será importante que a Comissão Mista do 

Congresso Nacional possa oferecer sugestões de aditamento de reforço de 

dotações orçamentárias para o bem cumprimento dessas ações.  

 Portanto, meu reconhecimento e meus agradecimentos ao Senador 

Wellington Fagundes. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Muito obrigado.  

 O relatório preliminar está em discussão. 

 A discussão e o prazo para apresentação de destaques estão encerrados. 

 Não foram apresentados destaques. 
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 Em votação o relatório preliminar na representação da Câmara dos 

Deputados. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado na Câmara dos Deptuados por unanimidade. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

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

 Aprovado no Senado Federal por unanimidade. 

 Antes de passar para o quarto item, faço uma ratificação. O prazo para 

apresentação de emendas ao projeto de lei será de 8 dias, a contar do dia 22, 

amanhã, até o dia 29 de junho, de 2016, sem nenhum prejuízo, como disse ao 

Senador Telmário Mota, em caso de alteração por parte do Governo Federal. 

 Item 4. Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei n° 04, de 2016-

CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da 

União, crédito especial no valor de R$ 898.893.841,00, para o fim que especifica. 

 Com a palavra o Relator da matéria, Deputado Luciano Ducci. 

 O SR. DEPUTADO LUCIANO DUCCI - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados e Senadores, eu gostaria de pedir a retirada de pauta do PLN 04, por 

solicitação do Ministério de Minas e Energia e do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, para que possam ser feitas algumas correções e 

adaptações a esse PLN. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Eu defiro o pedido de V.Exa. de 

ofício. Tão logo as correções sejam feitas, peço que V.Exa. informe a esta 

Presidência para que possamos pautar de novo a matéria. 

 O SR. DEPUTADO LUCIANO DUCCI - Obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Nada mais havendo a tratar, 

agradeço a presença de todos e convoco nova reunião para o dia 5 de julho, terça-

feira, às 14h30min, no Plenário 2 da Câmara dos Deputados.  

 Está encerrada a reunião. 




