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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Claudio Cajado) - Havendo número 

regimental, declaro aberta a presenta reunião. 

 Esta é a 6ª 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 de leitura das atas 

da 10ª Reunião Extraordinária e da 3ª Reunião de Audiência Pública, realizadas no 

dia 13 de setembro de 2016, por terem sido distribuídas antecipadamente. 

 Caso haja alguma retificação, peço aos Srs. Parlamentares que se 

manifestem. 

 Em discussão as atas. (Pausa.) 

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

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 As Sras. e Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovadas. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 As Sras. e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovadas. 

 De acordo com Item 7 do Acordo de Procedimentos, fica dispensada a leitura 

dos expedientes que serão transcritos nas notas taquigráficas desta reunião e 

enviados por e-mail aos membros e às lideranças partidárias. 

 O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, para completar a pauta 

com matérias extrapautas, eu poderia sugerir a V.Exa. duas propostas: a Medida 

Provisória nº 738, de 2016, que "Abre crédito extraordinário, em favor de Encargos 

Financeiros da União e de Operações Oficiais de Crédito, no valor de 1 bilhão 199 

milhões 618 mil e 70 reais, para os fins que especifica". E o Projeto de Lei nº 13, de 

2016, do Congresso Nacional, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de 

diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor de 471 milhões 

711 mil 588 reais, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 

vigente". 

 Peço a V.Exa. inclusão na pauta. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Claudio Cajado) - Assim que terminar a 

leitura do expediente das matérias novas, nós entraremos na Ordem do Dia, e eu 

darei a palavra a V.Exa., para que faça o requerimento. 

 Eu informo o recebimento das seguintes matérias disponíveis para quem 

queira relatá-las: o Aviso nº 20, de 2016, referente ao Relatório de Desempenho do 

Fundo Soberano do Brasil relativo ao 2º semestre de 2016; a Mensagem nº 14, de 

2016, que encaminha o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas referente ao 

4º bimestre de 2016; a Mensagem nº 15, de 2016, que encaminha o Relatório de 

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais referente ao 2º quadrimestre de 2016. 

 As matérias encontram-se disponíveis na página desta Comissão. 

 O Deputado Simão Sessim solicitou a inclusão na pauta da Medida Provisória 

nº 738, de 2016, e... 

 O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - E do Projeto de Lei nº 13, de 2016, do 

Congresso Nacional. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Claudio Cajado) - Primeiro, vamos colocar 

em discussão e votação o requerimento para inclusão na pauta da Medida 

Provisória nº 738, de 2016. 

 Em discussão o requerimento. (Pausa.) 

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

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 As Sras. e Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 As Sras. e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Então, foi incluída na pauta a Medida Provisória nº 738, de 2016. 

 O segundo requerimento é o do Projeto de Lei nº 13, de 2016, do Congresso 

Nacional. 

 Em discussão o requerimento. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão. 
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 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 As Sras. e Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 As Sras. e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Então, também foi incluído na pauta o Projeto de Lei nº 13, de 2016, do 

Congresso Nacional. 

 Podemos iniciar a apreciação do relatório apresentado à Medida Provisória nº 

738, de 2016, do Congresso Nacional, que "Abre crédito extraordinário, em favor de 

Encargos Financeiros da União e de Operações Oficiais de Crédito, no valor de 1 

bilhão 199 milhões 618 mil e 70 reais, para os fins que especifica". 

 Como o Senador Garibaldi Alves Filho, Relator da matéria, não se encontra, 

eu designo Relator ad hoc o nobre Deputado Simão Sessim para leitura do relatório. 

 O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, permita-me ler apenas 

o final. As considerações são todas de análise de admissibilidade e de mérito. 

 E, nas emendas, de acordo com o art. 111, da Resolução nº 1, de 2016, do 

Congresso Nacional, às medidas provisórias de crédito extraordinário “somente 

serão admitidas emendas que tenham como finalidade modificar o texto da medida 

provisória ou suprimir dotação, total ou parcialmente”. 

 Na MP 738 não foram apresentadas emendas no prazo regimental. 

 Voto. 

 Diante das razões expostas, o nosso voto é no sentido de que a Medida 

Provisória nº 738, de 2016, atende aos preceitos constitucionais que devem orientar 

sua adoção, e, no mérito, somos pela sua aprovação, nos termos propostos pelo 

Poder Executivo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Claudio Cajado) - A Mesa agradece ao nobre 

Deputado Simão Sessim. 

 Em discussão o relatório. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão. 
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 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 As Sras. e Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 As Sras. e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Portanto, está aprovada a Medida Provisória nº 738, de 2016. 

 Vamos, agora, ao Projeto de Lei nº 13, de 2016, do Congresso Nacional, que 

"Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos órgãos do Poder 

Executivo, crédito suplementar no valor de 471 milhões 711 mil e 588 reais, para 

reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente". 

 O Relator é o nobre Deputado Ronaldo Fonseca, que está ausente. Então, 

designo Relator ad hoc o Deputado Simão Sessim. Tem S.Exa. a palavra para 

apresentar o relatório. 

 O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, pela admissibilidade, 

examinando todas as considerações que o projeto exige, chegamos à 

inadmissibilidade da Emenda nº 00020, por se enquadrar na hipótese do art. 109, II, 

alínea a, da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, ao oferecer como 

cancelamento compensatório, previsto no art. 166, § 3º, II, da Constituição Federal, 

programação que consta do projeto de lei somente como cancelamento proposto 

(Anexo II). 

 Não obstante o mérito e a relevância das demais proposições, e com vistas a 

evitar a descaracterização do crédito proposto, optamos pela rejeição das Emendas 

de números 00001 a 00019. 

 Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 13, de 2016, 

do Congresso Nacional, na forma proposta pelo Poder Executivo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Claudio Cajado) - A Mesa agradece a V.Exa. 

Em conformidade com o disposto no § 2º do art. 146 da Resolução nº 1, de 2016, do 

Congresso Nacional, declaro inadmitida a emenda indicada pelo Relator no seu 

voto. 
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 Em discussão o relatório. (Pausa.) 

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

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 As Sras. e Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 As Sras. e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 No último item da pauta constam as emendas apresentadas a esta Comissão 

para aprovação. 

 Nós temos que utilizar um critério. Em função da premência do horário, nós 

teríamos que discutir dentro das emendas apresentadas as quatro que teriam que 

ser aprovadas. Então, o critério que a Mesa está adotando... 

 O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Claudio Cajado) - Pois não, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Quero saber se V.Exa. aceita alguma 

emenda para ser apreciada. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Claudio Cajado) - Infelizmente não dá, não 

há mais prazo. Dentro das emendas apresentadas, aquelas que não têm caráter 

Nacional, as de nº 4, 5, 6, 16, 17, 18 e 19, ficam de pronto inadmitidas. Elas não têm 

caráter Nacional. As duas emendas de Texto, a 14 e a 15, podem ser aprovadas, e 

uma de Remanejamento, a 24. As demais são de Apropriação, e nós temos de 

aprovar quatro. A Mesa sugere que sejam aprovadas as que primeiro chegaram à 

Secretaria da Comissão. É um critério. Não havendo outro, este será o critério que a 

Mesa irá adotar, e seriam as Emendas nºs 1, 2, 3 e 7.  

Em discussão.  

Não havendo quem queira discuti-las, passo à votação.  

Aqueles que forem favoráveis na representação da Câmara dos Deputados, 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
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Aprovadas. 

Vamos ao Senado Federal.  

Não havendo quem queira discuti-las, passo à votação. 

Aqueles que forem favoráveis na representação do Senado Federal 

permaneçam como se encontram.  

Aprovadas. 

 O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, apenas para anotação 

aqui: quais emendas foram aprovadas? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Claudio Cajado) - A Emenda nº 1: 

Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de 

Doenças e Agravos em Localidades Urbanas de Municípios com População até 50 

mil habitantes; a Emenda nº 2: Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica; a 

Emenda nº 3, Obtenção de Imóveis Rurais para Criação de Assentamentos da 

Reforma Agrária; e a Emenda nº 7, Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano. E mais duas de Texto: a Emenda nº 14: Alteração do art. 4, meta/decreto de 

crédito; e a Emenda nº 15: Alteração do Anexo V, do Ministério Público. E, por fim, a 

de Remanejamento de Despesa - Acréscimo, a Emenda nº 24: Implantação, 

Ampliação ou Melhoria de Ações e Serviços Sustentáveis de Saneamento Básico 

em Comunidades Rurais e Tradicionais. 

 O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Perdão, Presidente, só a última que 

não ouvi direito. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Claudio Cajado) - É a Emenda nº 24, de 

Remanejamento: Implantação, Ampliação ou Melhoria de Ações e Serviços 

Sustentáveis de Saneamento Básico em Comunidades Rurais e Tradicionais.  

 Certo? 

 O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Certo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Claudio Cajado) - Não havendo mais nada a 

ser decidido, o Presidente declara encerrada a reunião e agradece a todos a 

presença. 

 Muito obrigado. 


