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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Declaro iniciada a 7ª Reunião 

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

destinada à apreciação das matérias constantes da pauta. 

 Peço compreensão aos Srs. Deputados, pois alguns Senadores ainda estão 

se locomovendo para cá. É que sempre pedimos a dispensa da leitura da ata, mas 

hoje pedimos justamente o inverso.  

Peço ao Deputado Enio Verri, que está com seus óculos prontos, que faça a 

leitura da ata da sessão anterior, para que possamos atingir o quórum no Senado e 

possamos deliberar na tarde de hoje.  

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Obrigado pela honra, Sr. Presidente. 

(Riso.) 

Ata da Sexta Reunião Ordinária 

Da 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Da 55ª Legislatura 

Da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização 

Realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2016 

Aos dezoito e dezenove dias do mês de outubro do ano 

de dois mil e dezesseis, foi convocada ordinariamente a 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, no Anexo II, plenários 02 e 10 da Câmara 

dos Deputados, com o objetivo de apreciar as matérias 

constantes da Pauta. Foi registrado o comparecimento 

dos membros: Deputados titulares: Ademir Camilo, Arthur 

Lira, Assis Carvalho, Bebeto, Claudio Cajado, Cleber 

Verde, Dagoberto, Enio Verri, Leandre, Milton Monti, 

Nelson Meurer, Pr. Marco Feliciano, Rodrigo de Castro, 

Ronaldo Fonseca, Sergio Souza, Simão Sessim e 

Vicentinho Júnior; Senadores titulares: Eduardo Braga, 

Flexa Ribeiro, Otto Alencar, Waldemir Moka e Wellington 

Fagundes; Deputados suplentes: Celso Maldaner, Covatti 

Filho, Hiran Gonçalves, Paulão e Rubens Pereira Júnior; 
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Senador suplente: Dalirio Beber. Foi registrada a ausência 

dos membros titulares: Deputados: Benjamin Maranhão, 

Beto Faro, Duarte Nogueira, Geraldo Resende, Irajá 

Abreu, José Priante, Júlio Cesar, Junior Marreca, Luciano 

Ducci, Paulo Azi, Saraiva Felipe, Sérgio Moraes e 

Waldenor Pereira; e Senadores: Fernando Bezerra 

Coelho, Regina Sousa, Romero Jucá e Telmário Mota. Foi 

registrado o comparecimento dos parlamentares não 

integrantes da Comissão, Deputados Antonio Bulhões, 

Carlos Henrique Gaguim, Delegado Edson Moreira e 

Mandetta. Abertura: às dezoito horas e seis minutos, e 

havendo número regimental conforme estabelecido no art. 

134 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, 

os trabalhos foram abertos e suspensos em seguida por 

determinação do Presidente, o Deputado Arthur Lira 

(PP/AL). E a continuação da reunião foi convocada para o 

dia seguinte, às 9h30min, no plenário 10 da Câmara dos 

Deputados. Às nove horas e cinquenta e quatro minutos 

do dia 19 de outubro, os trabalhos foram reabertos pelo 

Deputado Claudio Cajado (DEM/BA), no exercício da 

Presidência conforme dispõe o caput do art. 14 da 

Resolução nº 1/2016-CN. Em seguida, o Presidente em 

exercício passou à apreciação das Atas da 10ª Reunião 

Extraordinária e da 3ª Reunião de Audiência Pública, 

realizadas no dia 13 de setembro de 2016. O Presidente 

em exercício consultou o Plenário sobre a dispensa da 

leitura das atas, e houve concordância. Em votação, as 

atas foram aprovadas por unanimidade nas 

representações da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal. Expediente. De acordo com o item 7 do Acordo 

de Procedimentos da CMO, ficou dispensada a leitura dos 

expedientes, que serão transcritos nas notas taquigráficas 
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da reunião e enviados por e-mail aos membros e às 

Lideranças partidárias. Aviso. O Presidente em exercício 

comunicou o recebimento do Aviso nº 20/2016-CN, 

referente ao Relatório de Desempenho do Fundo 

Soberano do Brasil, relativo ao 2º semestre de 2016; da 

Mensagem nº 14/2016-CN, que encaminha o Relatório de 

Avaliação de Receitas e Despesas referente ao 4º 

bimestre de 2016; e da Mensagem nº 15/2016-CN, que 

encaminha o Relatório de Avaliação do Cumprimento das 

Metas Fiscais, referente ao 2º quadrimestre de 2016, 

disponíveis para serem relatados por membros da CMO 

que manifestem interesse na sua relatoria, podendo ser 

visualizados na página da CMO. Ordem do Dia. 

Requerimento para inclusão na pauta no sentido de 

apreciar o Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 

13/2016-CN. Autor: Deputado Simão Sessim (PP/RJ). O 

requerimento foi apresentado. Em votação, o 

requerimento de inclusão de pauta foi aprovado por 

unanimidade nas representações da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal. Nos termos do 

parágrafo único do art. 110 da Resolução nº 1/2006, do 

Congresso Nacional, o Presidente em exercício anunciou 

a apreciação do relatório apresentado à Medida Provisória 

nº 738/2016-CN, que “abre crédito extraordinário, em 

favor de Encargos Financeiros da União e de Operações 

Oficiais de Crédito, no valor de R$ 1.199.618.070,00 (um 

bilhão, cento e noventa e nove milhões, seiscentos e 

dezoito mil e setenta reais), para os fins que especifica”. 

Relator: Senador Garibaldi Alves Filho. Não foram 

apresentadas emendas. Voto: pela aprovação da Medida 

Provisória, nos termos propostos pelo Poder Executivo. 

Ausente o Relator, o Presidente em exercício designou o 
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Deputado Simão Sessim (PP/RJ) como Relator ad hoc, 

que apresentou o relatório. Em votação, o relatório foi 

aprovado por unanimidade nas representações da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Extrapauta. 

Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 13/2016-CN, 

que “abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de 

diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar 

no valor de R$ 471.711.588,00 (quatrocentos e setenta e 

um milhões, setecentos e onze mil, quinhentos e oitenta e 

oito reais), para reforço de dotações constantes da Lei 

Orçamentária vigente”. Relator: Deputado Ronaldo 

Fonseca. Foram apresentadas 20 emendas. Voto: pela 

aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo 

Poder Executivo, com indicação pela inadmissibilidade da 

Emenda nº 20 e pela rejeição das demais. Ausente o 

Relator, o Presidente em exercício designou o Deputado 

Simão Sessim (PP/RJ) como Relator ad hoc, que 

apresentou o relatório. Em conformidade com o disposto 

no § 2° do art. 146 da Resolução n° 1/2006, do 

Congresso Nacional, o Presidente em exercício declarou 

inadmitida a emenda indicada pelo Relator no seu voto. 

Em votação, o relatório foi aprovado por unanimidade nas 

representações da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal. Pauta. Item 01 - Emendas a serem apresentadas 

pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização ao Projeto de Lei nº 18/2016-CN, que 

“estima a receita e fixa a despesa da União para o 

exercício financeiro de 2017”— PLOA/2017, de acordo 

com o disposto no art. 44 da Resolução nº 1/2006-CN. O 

Presidente em exercício comunicou ao Plenário que foram 

apresentadas pelos membros da CMO sugestões de 

emendas desta Comissão ao Projeto de Lei nº 18/2016-
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CN — PLOA/2017 e esclareceu que foram excluídas as 

de números 4, 5, 6, 16, 17, 18 e 19, por não 

representarem interesse nacional, e informou que foi 

utilizado como critério para seleção a ordem de 

recebimento pela CMO, sendo selecionadas 7 sugestões 

que, submetidas à apreciação, foram aprovadas por 

unanimidade nas representações da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, a seguir relacionadas: 

Emendas de apropriação de despesa: Emenda nº 1 — 

CMO, UO: 36211, Tipo: Apropriação — Acréscimo, 

Localidade: Nacional, Unidade Orçamentária: Fundação 

Nacional de Saúde — FUNASA, Ação: Implantação de 

Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e 

Controle de Doenças e Agravos em localidades urbanas 

de municípios com população até 50.000 habitantes. 

Valor: R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais); 

Emenda nº 2 — CMO, UO: 53201, Tipo: Apropriação — 

Inclusão, Localidade: Nacional, Unidade Orçamentária: 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e do Parnaíba — CODEVASF, Ação: 

Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica, Valor: R$ 

200.000.000,00 (duzentos milhões de reais); Emenda nº 3 

— CMO, UO: 20201, Tipo: Apropriação — Acréscimo, 

Localidade: Nacional, Unidade Orçamentária: Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária — INCRA, 

Ação: Obtenção de Imóveis Rurais para Criação de 

Assentamentos da Reforma Agrária. Valor: R$ 

108.500.000,00 (cento e oito milhões e quinhentos mil 

reais); Emenda nº 7 — CMO, UO: 56101, Tipo: 

Apropriação — Acréscimo, Localidade: Nacional, Unidade 

Orçamentária: Ministério das Cidades, Ação: Apoio à 

Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Valor: R$ 
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500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais). Emendas 

de remanejamento de despesa: Emenda nº 24 — CMO, 

UO: 36211, Tipo: Remanejamento — Acréscimo, 

Localidade: Nacional, Unidade Orçamentária: FUNASA, 

Ação: Implantação, Ampliação ou Melhoria de Ações e 

Serviços Sustentáveis de Saneamento Básico em 

Comunidades Rurais e Tradicionais. Valor: R$ 

34.300.000,00 (trinta e quatro milhões e trezentos mil 

reais). Emendas de texto — Modificativa: Emenda nº 14 

— CMO, Tipo: de Texto — Modificativa, Ação: Alteração 

do art. 4º meta/decreto de crédito. Emenda nº 15 — CMO, 

Tipo: de Texto — Modificativa, Ação: Alteração do Anexo 

V, Inciso I, Alínea 3, Subitem 3.1.1 — Ministério Público. 

Encerramento: concluída a votação das matérias 

constantes da pauta e da extrapauta, o Presidente em 

exercício encerrou os trabalhos às dez hora e sete 

minutos do dia dezenove de outubro de 2016. Para 

constar, eu, Robson Luiz Fialho Coutinho, Secretário 

Executivo, lavrei a presente Ata, que, após a sua 

aprovação, será assinada pelo Presidente em exercício 

da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização do Congresso Nacional e encaminhada para 

publicação no Diário do Congresso Nacional. Os trabalhos 

foram gravados e, depois de traduzidos, integrarão esta 

Ata. Deputado Claudio Cajado, no exercício da 

Presidência. 

 É isso, Sr. Presidente. (Pausa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - A ata está em votação na 

representação da Câmara dos Deputados. 

 As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada. 
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 A ata está em votação na representação do Senado Federal. 

 As Sras. Senadoras e os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada. 

 De acordo com o 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. 

 Ordem do Dia. 

O Deputado Paulo Azi tem a palavra. 

 O SR. DEPUTADO PAULO AZI - Sr. Presidente, este Parlamentar 

apresentou, no dia de hoje, os relatórios dos Projetos de Lei do Congresso Nacional 

nº 36 e 43. Os relatórios foram apresentados e protocolados hoje nesta Comissão.  

Eu rogo a V.Exa. a inclusão desses dois PLN na pauta do dia de hoje, Sr. 

Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - O pedido de V.Exa. é de 

inclusão extrapauta? (Pausa.) No momento em que tivermos o quórum mínimo de 

Senadores, eu coloco em votação o pedido de V.Exa. 

 Item 1. Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 21, de 2016, 

do Congresso Nacional, que “abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do 

Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no valor de setecentos...”. 

 Peço ao Plenário a retirada deste item, em virtude da ausência do Deputado 

Claudio Cajado. Sua esposa está em processo operatório, e S.Exa. ficou em 

Salvador hoje. 

 Item 2. Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 24, de 2016, 

do Congresso Nacional, que “abre ao Orçamento de Investimento para 2016, em 

favor de diversas empresas estatais, crédito suplementar no valor total de quatro 

bilhões, seiscentos e dezoito milhões, novecentos e quarenta mil e quatrocentos e 

quarenta e seis reais e reduz o Orçamento de Investimento de diversas empresas no 

valor de vinte e sete bilhões, quarenta e oito milhões, trezentos e sessenta e cinco 

mil e seiscentos e setenta e quatro reais, para os fins que especifica”. Relator: 

Deputado Covatti Filho. 
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 Pediria ao Deputado Simão Sessim que fizesse, em nome do Deputado 

Covatti, a leitura do parecer. 

 O SR. DEPUTADO LUIZ CLÁUDIO - Sr. Presidente... 

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

Cláudio. 

 O SR. DEPUTADO LUIZ CLÁUDIO - Eu gostaria de pedir que fosse incluído 

extrapauta o Projeto de Lei nº 38. Estou com o relatório pronto. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Chegando aqui mais um 

Senador, faremos as deliberações, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO LUIZ CLÁUDIO - E, se possível, peço a inversão da 

pauta, para que eu possa proferir o relatório. Faço o pedido em função de uma 

emergência... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Nós faremos tudo a tempo. 

Muito obrigado, Deputado Luiz Cláudio. 

 V.Exa. tem a palavra, Deputado Simão Sessim, para a leitura do parecer.  

 O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, com o maior prazer 

substituo o nobre colega de partido, o Deputado Covatti Filho.  

 O relatório propõe a rejeição de duas emendas. Já vou direto para as 

emendas, se V.Exa. permitir, para concluir a leitura do parecer. Mas não me custa 

fazer um preâmbulo. 

 “Abre ao Orçamento de Investimento para 2016, em favor de diversas 

empresas estatais, crédito suplementar no valor total de R$4.618.940.446,00 e 

reduz o Orçamento de Investimento de diversas empresas no valor de 

R$27.048.365.674,00, para os fins que especifica.” 

 A Exposição de Motivos (...) de 6 de outubro de 2016, do Ministro de Estado 

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, esclarece em detalhes a destinação 

dos recursos de suplementação e suas fontes de financiamento. Além disso, fornece 

os motivos que levaram o Poder Executivo a cancelar dotações previstas para 

investimentos em estatais, em grande parte do grupo PETROBRAS. 

 Quanto à suplementação, informa a Exposição de Motivos o seguinte: 

“Grupo PETROBRAS 
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O valor total da suplementação é de R$4.267.081.000,00 (quatro bilhões, 

duzentos e setenta e sete milhões e oitenta e um mil reais) e refere-se a pleitos 

efetuados por diversas empresas do Grupo PETROBRAS. A obtenção de 

autorização para investimento do valor acima permitirá o incremento em diversas 

ações, que se fizeram necessárias em decorrência das alterações no planejamento 

estratégico das empresas. 

 A necessidade de suplementação da ação 25.753.2053.146Q — Construção 

de Unidades Estacionárias de Produção V (período 2012-2021,) sob 

responsabilidade da empresa Petróleo Netherlands B.V. — PNBV, no valor de 

R$1.665.792.000,00 (um bilhão, seiscentos e sessenta e cinco milhões, setecentos 

e noventa e dois mil reais), deve-se aos seguintes fatores: 

- Chegada antecipada dos equipamentos já contratados (...); 

- Aumento nas atividades da construção dos cascos da P-72 e da P-73. 

 A ação 25.753.2053.2051 — Aquisição de Bens Destinados às Atividades de 

Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural, no valor de 

R$753.456.000,00 (setecentos e cinquenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta 

e seis mil reais), sob responsabilidade da Petróleo Netherlands B.V. — PNBV, as 

razões para a suplementação são:  

- Recebimento de Árvore de Natal Molhada (ANM), compressores de 

exportação, compressores de injeção e sistemas de remoção (...); 

- Inclusão de materiais de ancoragem (...); 

- Planejamento de recursos financeiros para a aquisição de bens e 

equipamentos (Árvore de Natal Molhada). 

 Quanto à ação 25.785.2053.1521 — Implantação de Gasoduto Complementar 

para Escoamento de Gás do Polo Pré-Sal, do Campo de Lula NE para o Terminal de 

Cabiúnas — TECAB, no valor de R$569.739.000,00 (quinhentos e sessenta e nove 

milhões, setecentos e trinta e nove mil reais), sob responsabilidade da (...) 

PETROBRAS, a suplementação deve-se à seguinte razão: postergação de custos 

previstos em 2015 para 2016, devido a negociações com a contratada, aprovação 

junto aos parceiros do consórcio e ruptura de contrato por fornecedor, com impacto 

na entrada em operação e medições associadas. 
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 Os recursos destinada à ação 25.753.2053.215V — Desenvolvimento da 

Produção de Petróleo e Gás Natural no Exterior, no valor de R$529.677.000,00 

(quinhentos e vinte e nove milhões, seiscentos e setenta e sete mil reais), sob 

responsabilidade da Petróleo Internacional Braspetro (...), deve-se porque a LOA 

original previa desinvestimentos que não ocorreram ou ocorreram meses após o que 

havia sido planejado, sendo, portanto, necessários mais recursos para a 

manutenção dos ativos. 

 A suplementação da ação 25.753.2053.20OU — Desenvolvimento da 

Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Campos e do Espírito Santo, no 

valor de R$302.638.000,00 (trezentos e dois milhões, seiscentos e trinta e oito mil 

reais), sob responsabilidade da (...) PETROBRAS, é necessária em razão dos 

motivos abaixo:  

- Postergação de 2015 para 2016 de parte da perfuração e a conclusão do 

Poço Roncador — 162; 

- Postergação do pagamento de parte dos aditivos SAIPEM de 2015 para 

2016. 

- Inclusão da troca de gás-lift do Roncador — 155 em 2016.” 

 A Exposição de Motivos dá informações, também, sobre os cancelamentos de 

investimentos de 2016, sendo os mais expressivos no Grupo PETROBRAS, dentre 

eles: 

“Ação 25.753.2053.20OS — Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás 

Natural — Pré-Sal, sob responsabilidade da (...) PETROBRAS, com cancelamento 

no valor de R$3.975.774.000,00 (três bilhões, novecentos e setenta e cinco milhões, 

setecentos e setenta e quatro mil reais). O cancelamento sempre ocorre em razão 

do replanejamento dos gastos com serviços de poços (...). 

Para as ações 25.753.2053.20OR — Desenvolvimento da Produção de 

Petróleo e Gás Natural — Cessão Onerosa, no valor total de R$2.976.155.000,00 

(dois bilhões, novecentos e setenta e seis milhões, cento e cinquenta e cinco mil 

reais), sob responsabilidade da Petróleo Brasil S.A. — PETROBRAS, a decisão de 

cancelamento foi em virtude do replanejamento dos gastos com serviços de poços 

(...), devido a postergações de atividades de perfuração, conclusão e interligação de 

poços da Cessão Onerosa. 
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A ação 25.753.2053.146F — Exploração de Petróleo e Gás Natural em 

Bacias Sedimentares Marítimas, sob responsabilidade da Petróleo Brasil S.A. — 

PETROBRAS, com cancelamento no valor de R$2.076.277.000,00 (dois bilhões, 

setenta e seis milhões, duzentos e setenta e sete mil reais), justifica-se devido à 

mudança de prioridades da carteira de projetos exploratórios, refletindo o cenário 

econômico atual e a nova política de investimentos da companhia. Houve 

priorização de projetos de alto retorno e baixo risco nos primeiros anos e negociação 

com a ANP para postergação de prazos de contratos, resultando na redistribuição 

de projetos ao longo dos anos. 

Quanto à ação 25.753.2053.151ª — Implantação de Unidades de 

Processamento de Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos com 

Capacidade de Processamento de 21 MM metros cúbicos/dia, no valor de 

R$1.200.764.000,00 (um bilhão, duzentos milhões, setecentos e sessenta e quatro 

mil reais), sob responsabilidade da (...) PETROBRAS, para o cancelamento foi 

considerado o abandono da obra pelo Consórcio QGIT, a proposta orçamentária 

leva em consideração a necessidade de uma nova licitação para a contratação do 

escopo remanescente do projeto. 

A ação 25.753.2053.20OQ — Manutenção da Produção de Petróleo e Gás 

Natural nas Bacias de Campos e do Espírito Santo, no valor de R$1.160.960.000,00 

(um bilhão, cento e sessenta milhões, novecentos e sessenta mil reais), sob 

responsabilidade da (...) PETROBRAS, o cancelamento se justifica pelos motivos 

abaixo:  

 - Postergação da atividade de interligação do Poço Marlim Leste-126 para 

2017; 

 - Postergação da parte da construção do Roncador-165 para 2017 (...); 

 - Postergação do projeto de sísmica de Albacora para 2017 e 2018; 

 - Desenvolvimento inicial da Zona Quissamã do Campo de Cherne — após 

conclusão de estudos, o projeto tornou-se inviável economicamente. 

 Quanto à ação 25.753.2022.12O9 – Implantação de refinaria no Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro, com capacidade nominal de 150 mil bpd (RJ), no 

valor de R$721.361.000,00 (setecentos e vinte e um milhões, trezentos e sessenta e 

um mil reais), sob responsabilidade da Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS), o 
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cancelamento deve-se ao fato de que na Programação 2016 previa-se a partida da 

UPGN — Unidade de Produção de Gás Natural em 2018, enquanto nesta proposta a 

UPGN está prevista para a partir em 2019. 

 Em relação à ação 25.753.2053.146G – Exploração de Petróleo e Gás 

Natural em Bacias Sedimentares Terrestres, no valor de R$459.291.000,00 

(quatrocentos e cinquenta e nove milhões, duzentos e noventa e um mil reais), sob 

responsabilidade da Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS), o cancelamento deve-

se à mudança de prioridades da carteira de projetos exploratórios, refletindo o 

cenário econômico atual e a nova política de investimentos da Companhia. Houve 

priorização de projetos de alto retorno e baixo risco nos primeiros anos e negociação 

com a ANP para postergação de prazos de contratos, resultando na redistribuição 

de projetos ao longo dos anos. 

 A ação 25.785.2022.1C59 – Reformulação da Malha Dutoviária da Grande 

São Paulo (SP), sob responsabilidade da empresa Petróleo Brasileiro S.A. 

(PETROBRAS), no valor de R$ 273.869.000,00 (duzentos e setenta e três milhões, 

oitocentos e sessenta e nove mil reais), a razão para o cancelamento é o atraso na 

assinatura do contrato de C&M. O contrato seria assinado em janeiro de 2016, mas 

na projeção atual a assinatura do contrato está projetada para o segundo semestre 

de 2016. 

 Para a ação 25.752.2033.6556 – Manutenção da Infraestrutura Operacional 

de Usinas Termelétricas, sob responsabilidade da empresa Petróleo Brasileiro S.A. 

(PETROBRAS), está sendo solicitado um cancelamento no valor de 

R$234.676.000,00 (duzentos e trinta e quatro milhões, seiscentos e setenta e seis 

mil reais). O cancelamento ocorre em função da redução do despacho esperado das 

usinas termelétricas. 

 Para a ação 25.753.2053.20LE – Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 

em Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural, sob responsabilidade da 

Petróleo Brasileiro S.A.(PETROBRAS), no valor de R$213.883.000,00 (duzentos e 

treze milhões, oitocentos e oitenta e três mil reais), o cancelamento deve-se em 

razão da revisão no Planejamento de Investimentos no novo Plano PNG 16-20, 

atendendo a orientação de otimização de custos da companhia, mantendo-se em 
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2016 o atendimento a obrigação ANP e compromissos já assumidos nas carteiras de 

P&D. 

 Com isso, tem-se a tabela abaixo que, de maneira simplificada, identifica os 

órgãos ou unidades orçamentárias que deverão receber suplementação ou 

cancelamento do presente crédito.” — essa tabela sintetiza tudo o que falamos: 

Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Ministério de Minas e 

Energia; Ministério das Comunicações; Ministério da Saúde; Ministério da Defesa; 

Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República; Secretaria de Portos. 

Enfim, tem-se toda a suplementação e o cancelamento para cada Ministério. 

 “Recebido no Congresso Nacional a 18 de outubro de 2016, foi aberto prazo 

para emendas de 19 de outubro de 2016 a 26 de outubro de 2016 e designado este 

Parlamentar para relatar a matéria, na forma regimental. 

 II - Emendas 

 Ao PL 24/2016-CN foram apresentadas duas emendas destinadas à Empresa 

Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária — INFRAERO. 

 Este Relator propõe a rejeição dessas duas emendas. 

 Apesar de meritórias, visto as emendas contemplarem ações cujas 

realizações de despesa já se encontram em 100% das dotações aprovadas para 

2016, este Relator buscará preservar o projeto tal como apresentado pelo Poder 

Executivo. Isso se deve, especialmente, à exiguidade de recursos destinada à 

manutenção da infraestrutura aeroportuária (Ação 4099, objeto de cancelamento das 

duas emendas) com menos de R$ 5 milhões que foram solicitados pela própria 

INFRAERO para a ‘realização de obras de infraestrutura aeroportuária nacional, nos 

aeroportos de Marabá, no Pará, e no aeroporto de Juazeiro do Norte, no Ceará, e a 

realização de Ensaios Geotécnicos e Topografia nos aeroportos da Rede Infraero — 

aeroportos de Corumbá, Curitiba, Ilhéus, Imperatriz, João Pessoa, Montes Claros, 

Porto Velho, Recife, Santarém, Tabatinga —‘ tal como informa a exposição de 

motivos ministerial. 

 III - Voto do Relator 

 O projeto em exame é compatível com o Plano Plurianual em vigor, aprovado 

pela Lei nº 13.249, de 2016. 
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 Quanto à conformidade com as disposições da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício de 2016, em vigor, as modificações da programação 

pretendidas por estes créditos não contrariam as vedações expressas nessa lei. 

 Verifica-se, também, que a proposição não fere quaisquer outros dispositivos 

legais relativos à alocação de recursos, em especial à Lei de Responsabilidade 

Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 2000), e que seu detalhamento se acha 

realizado segundo os princípios de boa técnica orçamentária. 

 Diante do que aqui foi relatado, somos favoráveis à aprovação do Projeto de 

Lei nº 24, de 2016, do Congresso Nacional, na forma apresentada pelo Poder 

Executivo.” 

 Assina o nobre Deputado Covatti Filho. 

 Muito obrigado. 

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

Simão Sessim. 

 O Relatório está em discussão. (Pausa.) 

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

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

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

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 O projeto está em votação na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Item 3. Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 25, de 2016, 

do Congresso Nacional, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do 

Ministério do Meio Ambiente, crédito suplementar no valor de R$20.772.513,00, para 

reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

 Antes de passar a palavra à Relatora, Deputada Leandre, quero colocar em 

votação a inclusão extrapauta dos PLNs 36, 38, 43, 22 e 35. 

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

(Pausa.) 
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 Aprovada. 

 Os Srs. Senadores e Senadoras que a aprovam permaneçam como se 

encontram. 

 Aprovada. 

 Há inclusão extrapauta dos PLNs já mencionados. 

 Com a palavra a Deputada Leandre para a leitura do seu parecer. 

 A SRA. DEPUTADA LEANDRE - Obrigada, Presidente. 

 O crédito visa suplementar dotação das seguintes unidades orçamentárias: 

Ministério do Meio Ambiente — Administração Direta; Serviço Florestal Brasileiro; 

Agência Nacional de Águas. 

 Vou direto ao voto, se V.Exa. me permite. 

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

prazer. 

 A SRA. DEPUTADA LEANDRE - “II - 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 a sua compatibilidade com o Plano Plurianual 2016-2019 (Lei nº 13.249, 

de 13 de janeiro de 2016) e a sua conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício de 2016 — LDO 2016 (Lei nº 13.242, de 30 de 

dezembro de 2015). 

 A Emenda n° 1, apresentada ao presente crédito adicional, propõe o 

cancelamento de 1 milhão de reais das suplementações de custeio da administração 

direta do Ministério do Meio Ambiente para acréscimo das dotações da ação 20VP 

— Apoio à Conservação Ambiental, à Erradicação de Extrema Pobreza — Bolsa 

Verde — Nacional. 

 Para apreciação do mérito da iniciativa é oportuno considerar a necessidade 

da suplementação proposta em face do atual estágio de execução das 

programações envolvidas. 

 Em consulta atualizada até 1º de novembro de 2016, disponibilizada no sítio 

‘Orçamento Brasil’, da Câmara dos Deputados, tendo por fonte dados do SIAFI, 

constatamos que o Bolsa-Verde apresenta autorização de R$ 73,8 milhões, tendo 

sido empenhados R$ 67,6 milhões, 91,6% do total. Já os recursos de custeio, GND 
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3, da administração direta do Ministério do Meio Ambiente — MMA apresentam 

autorização de R$ 53,4 milhões, tendo sido empenhados até 1º de novembro de 

2016 o montante de R$ 52 milhões, 97,3% do total. 

 Nota-se, portanto, que o alto índice de execução das dotações de custeio do 

Ministério do Meio Ambiente indica a sua insuficiência para suportar as obrigações 

desse órgão até o final do presente exercício, considerando que ainda restam 2 

meses para seu término. Em contato com o próprio Ministério, tal avaliação nos foi 

confirmada, afirmando-se que as programações a serem suplementadas são 

essenciais para que esse órgão cumpra com todos os pagamentos e compromissos 

assumidos para execução de sua relevante missão institucional. 

 Quanto ao programa Bolsa-Verde, em que pese sua inegável relevância 

socioambiental e econômica, pode-se identificar margem orçamentária para suportar 

os atuais contratos até o final do exercício. Ademais, tendo em vista a sua natureza 

contratual, sua expansão requer planejamento prévio, seja de ordem orçamentária e 

financeira, seja administrativa, a fim de que a inclusão de novos beneficiários não 

produza eventual insuficiência estrutural no financiamento de médio prazo. 

 Diante do exposto, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 25, de 2016-CN, 

na forma proposta pelo Poder Executivo, e pela rejeição da Emenda n° 1 

apresentada à Proposição.” 

 É o voto. 

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

(Pausa.) 

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

 Em votação o projeto na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que o aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação o projeto na representação do Senado Federal. 

 Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras que o aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Próximo item... Pois não, Senadora. 
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 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

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

 Sobre a mesa requerimento de inversão de pauta: 

 Sr. Presidente, requeiro, nos termos do art. 175, inciso IV, do Regimento 

Interno do Senado Federal, inversão da pauta no sentido de ser apreciado 

inicialmente o item 10 PLN 46/16, da Senadora Regina Sousa. 

 Em votação o requerimento. 

 Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado o requerimento. 

 Eu o incluirei como próximo item, Senadora. 

 Item 5. Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 32, de 2016, 

que abre ao Orçamento de Investimento para 2016, em favor de empresas estatais, 

crédito especial no valor de R$845.573.216,00, para os fins que especifica. Relator 

da matéria: Deputado Vicentinho Júnior. 

 Concedo a palavra a S.Exa. para fazer leitura do seu parecer. 

 O SR. DEPUTADO VICENTINHO JÚNIOR - Sr. Presidente, o Projeto de Lei 

nº 32, de 2016, de autoria do Presidente da República, abre ao Orçamento de 

Investimento para 2016, em favor das empresas estatais, crédito especial no valor 

de R$845.573.216,00, para os fins que especifica. 

 Eu vou direto ao voto. 

 “III - Voto do Relator 

 O Projeto em exame é compatível com o Plano Plurianual em vigor, aprovado 

pela Lei nº 13.249, de 2016. 

 Quanto à conformidade com as disposições das leis de Diretrizes 

Orçamentárias para 2016, em vigor, as modificações da programação pretendidas 

por este crédito não contrariam as vedações expressas nessa lei. 

 Verifica-se, também, que a proposição não fere quaisquer outros dispositivos 

legais relativos à alocação de recursos, em especial a Lei de Responsabilidade 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1338/16  08/11/2016 
 
 

 18 

Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 2000) e que seu detalhamento se acha 

realizado segundo os princípios de boa técnica orçamentária. 

 Diante do que aqui foi relatado, somos favoráveis à aprovação do Projeto de 

Lei nº 32, de 2016, do Congresso Nacional, na forma apresentada pelo Poder 

Executivo.” 

 É o voto. 

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

 Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão.  

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que o aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado na Câmara dos Deputados. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras que o aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado na representação do Senado Federal. 

 Item 10. Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 46, de 

2016, do Congresso Nacional, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do 

Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor de 64 milhões de reais, para 

reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. Relator: Senadora 

Regina Sousa. 

 Concedo a palavra à Senadora para proferir o seu parecer. 

 A SRA. SENADORA REGINA SOUSA - Sr. Presidente, eu pedi antecipação 

da minha fala porque tenho compromisso e fiquei preocupada em não chegar a 

tempo. 

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

Senadora. 

 A SRA. SENADORA REGINA SOUSA - O Projeto de Lei nº 46, de 2016, do 

Congresso Nacional, abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 

Cultura, crédito suplementar no valor de 64 milhões de reais, para reforço de 

dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 
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 “Com base no art. 61, § 1º, inciso II, alínea “b” da Constituição Federal, o Sr. 

Presidente da República encaminhou ao Congresso Nacional, por intermédio da 

Mensagem nº 569, de 2016, o Projeto de Lei nº 46, de 2016, do Congresso 

Nacional, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Cultura, 

crédito suplementar no valor de 64 milhões de reais, para atender programação 

constante do anexo. 

 O art. 2º da proposição estabelece que os recursos necessários à abertura do 

presente crédito decorrem de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial da 

União do exercício de 2015, relativo a recursos ordinários.  

 A Exposição de Motivos nº 290, de 2016, de 13 de outubro de 2016, do Sr. 

Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, informa que a 

abertura do crédito visa a adequar o orçamento vigente do MinC às suas 

necessidades de execução, conforme demonstrativo: 

 Justifica a mencionada exposição de motivos que a suplementação garantirá 

o funcionamento dos espaços e equipamentos culturais, bem como a manutenção 

do MinC e de suas diversas unidades vinculadas. Além disso, no âmbito da 

Discriminação Suplementação Origem dos 

Recursos 

Ministério da Cultura 64.000.000  

Ministério da Cultura (Administração 

Direta) 

16.778.168  

Fundação Biblioteca Nacional - BN 4.746.431  

Fundação Cultural Palmares 997.217  

Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional 

13.009.750  

Fundação Nacional de Artes 10.217.198  

Agência Nacional do Cinema 4.159.495  

Instituto Brasileiro de Museus 14.091.741  

Superávit financeiro apurado no 

balanço patrimonial do exercício de 

2015, relativo a Recursos Ordinários  

 64.000.000 

Total 64.000.000 64.000.000 
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administração direta do Ministério, contribuirá para a implementação para a Política 

Nacional de Cultura Viva e o atingimento das metas dos Pontos de Cultura 

existentes e, no Instituto Patrimônio e Artístico Nacional, preservação, identificação e 

reconhecimento do patrimônio cultural brasileiro. Por fim, para o Instituto Brasileiro 

de Museus, viabilizará a restauração de museus da União, a promoção e o fomento 

à cultura brasileira e a produção e difusão de conhecimento na área cultural. 

 O presente crédito será atendido à conta de superávit financeiro apurado no 

balanço patrimonial do exercício de 2015, relativo a Recursos Ordinários, em 

conformidade com o art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320, de 1964, obedecidas as 

prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição Federal. Acompanha a exposição 

de motivos demonstrativo do supracitado superávit financeiro, em conformidade com 

o que dispõe o § 6º do art. 42 da Lei 13.242, de 30 de dezembro de 2015, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias — LDO 2016. 

 A exposição de motivos salienta ainda que, conforme dispõe o art. 42, § 4º, da 

LDO de 2016, a alteração decorrente da abertura deste crédito não afeta a obtenção 

da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício, visto que sua 

execução está condicionada aos limites constantes do anexo I do Decreto nº 8.670, 

de 12 de fevereiro de 2016, conforme estabelece o art. 1º, § 2º, do referido decreto e 

o art. 55, § 13, da referida lei. 

 Lida na sessão do Senado Federal em 18 de outubro de 2016, a mensagem 

foi remetida à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização para 

apreciação da matéria na forma regimental. 

 É o relatório. 

 II - Emendas 

 Ao Projeto de Lei nº 46, de 2016, encerrado o prazo regimental, foi 

apresentada uma emenda, de autoria do Deputado Nivaldo Albuquerque, conforme 

demonstrativo a seguir: 

Emenda Autor Suplementação Cancelamento Valor (R$) 

 

 

 

 

 

 

 

Nivaldo 

42207 - 

Instituto 

Brasileiro de 

Museus 

42207 - 

Ministério da 

Cultura 

2027.14U2.0001 
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00001 Albuquerque Ação: 

Promoção e 

Fomento à 

Cultura 

Brasileira – No 

Estado de 

Alagoas 

Ação: Promoção 

e Fomento à 

Cultura 

Brasileira – 

Nacional 

350.000,00 

 III - Voto do Relator 

 Do exame da proposição verifica-se que a iniciativa do Poder Executivo 

encontra-se articulada na modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito 

suplementar, uma vez que objetiva reforçar a dotação orçamentária em 

programação constante da lei orçamentária vigente (Lei nº 13.255, de 14 de janeiro 

de 2016). Observa-se ainda que a proposta está formulada em conformidade com o 

disposto na Constituição Federal; na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; na Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal — 

LRF); na Lei nº 13.242, de 30 de dezembro 2015 (LDO 2016); e Lei nº 13.249, de 13 

de Janeiro de 2016 (PPA 2016-2019). 

 Feitas essas considerações, passa-se ao exame da emenda apresentada ao 

PL 46/2016. 

 A Emenda nº 00001 propõe a inclusão de programação nova (subtítulo) em 

crédito suplementar, o que é vedado pelo art. 109, inciso III, alínea ‘a’, da Resolução 

nº 1, de 2006, do Congresso Nacional. Assim, incido a Emenda nº 00001 ao 

Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização para 

ser declarada inadmitida, nos termos do art. 146 da mencionada resolução. 

 Pelo exposto, por considerar que o projeto de crédito suplementar em exame 

não colide com os dispositivos legais relativos à alocação de recursos, submeto a 

este colegiado o meu voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 46, de 2016, do 

Congresso Nacional, na forma apresentada pelo Poder Executivo.” 

 É o relatório e o voto. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - O relatório está em discussão. 

 Com a palavra o Deputado Assis Carvalho. 
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 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Sr. Presidente, é claro que vou 

votar pela aprovação desse projeto, pela sua importância, mas não poderia deixar 

de fazer este registro aqui. 

 Eu acho interessante o fato de que o recurso utilizado para amparo desse 

crédito é um superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 

2015, relativo a recurso ordinário. E chamo atenção para isto: é um superávit 

financeiro, minha querida Relatora, Senadora Regina Sousa, apurado no balanço 

patrimonial de 2015.  

 Ora, o grande argumento utilizado aqui nos debates feitos sobre o 

impeachment da Presidente Dilma era exatamente a situação do balanço patrimonial 

do exercício de 2015, ou seja, que, naquela época, não havia superávit. Agora, nós 

estamos utilizando exatamente o superávit de 2015 para beneficiar a cultura. 

 Eu faço este registro para mostrar as bases lamentavelmente frágeis, as 

mentiras que foram criadas neste País para se aplicar um golpe contra uma 

Presidente legalmente eleita. 

 Aqui, neste momento, estamos a aprovar um projeto com base em um 

superávit de 2015, em razão do qual vimos, aqui nesta Casa, uma Presidente sofrer 

impeachment, o que prova ter realmente havido um golpe. 

 Eu repito: neste momento, estamos aprovando um projeto de crédito 

suplementar com base em um superávit que há poucos dias não existia, para que 

fique registrado nos Anais desta Casa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Continua aberta a discussão. 

(Pausa.) 

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

 Em votação o projeto na representação da Câmara dos Deputados. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado. 
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 Item 6. Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 33, de 2016, 

do Congresso Nacional, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos 

Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do 

Planejamento, Orçamento e Gestão e de Operações Oficiais de Crédito, crédito 

suplementar no valor de R$ 317.286.789,00, para reforço de dotações constantes da 

lei orçamentária vigente. Relator da matéria: Deputado Dagoberto. 

 Concedo a palavra a S.Exa. para proceder à leitura do seu parecer. 

 O SR. DEPUTADO DAGOBERTO - Sr. Presidente, o nosso relatório, como 

foi dito por V.Exa., é sobre o Projeto de Lei nº 33, de 2016, que abre ao Orçamento 

Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior e do Planejamento, Orçamento e Gestão e de 

Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$317.286.789,00, 

para reforço de dotações constantes na lei orçamentária vigente. 

 Como a exposição de motivos é bastante ampla, e havendo nela uma tabela 

também bastante ampla, eu quero resumi-la, dizendo que são aplicados 

R$246.118.153,00 no âmbito do Ministério da Fazenda; R$12.180.000,00 para o 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, R$60.768.253,00 para 

o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; R$1.388.203,00 também no 

âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; e R$9.000.000,00 para 

Operações Oficiais de Crédito. 

 Eu passo a ler o meu voto, Sr. Presidente. 

 “Analisando o projeto, verificamos que a presente proposição se acha 

articulada na modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito suplementar, 

por objetivar o reforço de dotações orçamentárias já constante na Lei Orçamentária 

Anual em vigor (Lei nº 13.255, de 14 de janeiro de 2016 — LOA 2016). 

 Verificamos também que as fontes de recursos apresentam-se viáveis e que a 

proposição não fere dispositivos relativos à alocação de recursos, especialmente no 

que se refere à Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2016 (Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para 2016) e à Lei nº 13.255, de 2016. 

 Desse modo, do exame da proposição, constata-se que a iniciativa do Poder 

Executivo segue os princípios da boa técnica orçamentária e atende às normas 

constitucionais e legais pertinentes à matéria. 
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 Diante do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 33, de 2016, 

na forma proposta pelo Poder Executivo.” 

 Esse é o meu voto, Sr. Presidente. 

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

Dagoberto. 

 O relatório está em discussão. 

 Para discutir, tem a palavra o Deputado Assis Carvalho. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Sr. Presidente, reitero o mesmo 

argumento que apresentei há pouco, ao falar sobre o relatório da Senadora Regina, 

e faço isso para que a sociedade possa compreender o que houve neste País. 

 Novamente, eu tenho o prazer de votar pela aprovação desse PLN, porque 

acho-o justo, correto, e não vamos aqui votar contrariamente. E o que me apraz em 

votar a favor deste relatório é o fato de estarmos dizendo que houve excesso de 

arrecadação em 2015 e que, por conta disso, nós estamos aprovando esse relatório.  

 Infelizmente, no dia 17 de abril, esta Casa votou pelo impeachment da 

Presidenta Dilma exatamente dizendo o contrário. 

 Então, os mesmos Parlamentares que no plenário davam seu voto a favor do 

impeachment, aqui, agora, fazem um relatório e dizem que no dia 31 de dezembro 

de 2015 este País, dirigido pela Presidente Dilma, tinha excesso de arrecadação.  

 Eu fico muito feliz com isso, porque isso aqui faz parte da história do nosso 

País. 

 Eu vou votar a favor. 

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

Assis. 

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

 Em votação o projeto na representação da Câmara dos Deputados. 

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

(Pausa.)  

 Aprovado. 

 Em votação o projeto na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.)  
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 Aprovado. 

 Próximo item. Apreciação extrapauta do relatório apresentado ao Projeto de 

Lei nº 36, de 2016, do Congresso Nacional, que abre aos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Ciência e Tecnologia e 

Inovação, da Educação, da Justiça, do Esporte e do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, crédito especial no valor de R$3.872.856,00, para os fins que 

especifica. Relator: Deputado Paulo Azi. 

 Concedo a palavra a S.Exa. palavra para proferir o seu parecer. 

 O SR. DEPUTADO PAULO AZI - Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente. Se 

V.Exa. me permite, vou direto ao voto. 

 “Do exame da proposição, verificamos que a iniciativa do Poder Executivo 

não contraria dispositivos constitucionais e demais normas legais pertinentes à 

matéria. Além disso, atende à solicitação dos autores das emendas que deram 

origem às programações orçamentárias que estão sendo canceladas. 

 As emendas apresentadas atendem aos dispositivos legais e regimentais que 

tratam da matéria, porém, em função da indisponibilidade de recursos, somos pela 

sua rejeição. 

 Quanto ao mérito do projeto, entendemos que as alterações propostas no 

projeto contribuem para o alcance dos objetivos traçados no Plano Plurianual 2016-

2019 e refletem as solicitações emanadas de membros do Congresso Nacional. 

 Diante do exposto, somos pela aprovação do PLN 36/2016-CN, nos termos 

propostos pelo Poder Executivo, e pela rejeição das emendas apresentadas.” 

 É o meu voto, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - O relatório está em discussão. 

 Para discutir, tem a palavra o Deputado Assis Carvalho. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Para fazer a mesma argumentação, 

a fim de que fique registrada nos Anais desta Casa. É preciso fazer isso, porque, se 

as palavras passam agora, outras coisas poderão passar depois. 

 É preciso que fique registrado: esta Casa fazia questão de dizer que a 

administração da Presidente Dilma tinha deixado um rombo nas finanças deste País 

e, neste momento, nós estamos aprovando recursos, para o bem desta Nação — eu 

vou votar a favor —, graças ao superávit de 2015, na gestão da Presidente Dilma. 
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 É bom que isso fique registrado, para que os Parlamentares desta Casa 

façam uma reflexão. 

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

discutir, declaro encerrada a discussão.  

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados.  

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

encontram. (Pausa.)  

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal.  

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

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Item 7. Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 39, de 2016, 

do Congresso Nacional, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do 

Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$189.100.000,00, para 

reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente. Relator da matéria: 

Deputado Lúcio Vale. 

 Passo a palavra a S.Exa. para proferir o seu parecer. 

 O SR. DEPUTADO LÚCIO VALE - Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou direto ao 

voto do Relator. 

 “O Projeto em exame é compatível com o Plano Plurianual em vigor, 

aprovado pela Lei nº 13.249, de 2016. 

 Quanto à conformidade com as disposições da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício de 2016, em vigor, as modificações da programação 

pretendidas por este crédito não contrariam as vedações expressas nessa lei.  

 Verifica-se, também, que a proposição não fere quaisquer outros dispositivos 

legais relativos à alocação de recursos, em especial a Lei de Responsabilidade 

Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 2000) e que seu detalhamento se acha 

realizado segundo os princípios de boa técnica orçamentária. 

 Diante do que aqui foi relatado, somos favoráveis à aprovação do Projeto de 

Lei nº 39, de 2016, do Congresso Nacional, na forma apresentada pelo Poder 

Executivo.” 
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 Esse é o voto do Relator, Sr. Presidente. 

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

(Pausa.)  

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

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que o aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.)  

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal.  

 Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras que o aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.)  

 Aprovado. 

 Item 11. Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 22, de 

2016, do Congresso Nacional, que abre ao Orçamento da Seguridade Social da 

União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de 

R$1.700.000.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 

vigente. Relator da matéria: Deputado Hiran Gonçalves. 

 Passo a palavra a S.Exa. para proferir parecer.  

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Sr. Presidente, eu tenho uma 

questão de ordem a respeito desse item. 

 Esse item está sendo incluído na pauta agora, e eu queria... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Foi aprovada a inclusão pelo 

Plenário. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Pois é, Sr. Presidente, mas eu 

invoco o disposto no art. 128, porque ele nem sequer estava incluído aqui, e peço a 

V.Exa. que faça uma reflexão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Deputado Assis Carvalho, 

assim como o projeto relatado pelo Deputado Hiran Gonçalves, cujo parecer foi lido 

pelo Deputado Paulo Azi — inclusive, um dos itens já foi aprovado —, e o projeto do 

Deputado Luiz Cláudio, nós aprovamos a inclusão em pauta desses itens aqui em 

plenário. Eu pego as notas taquigráficas e leio para V.Exa. Nós aprovamos a 

inclusão dos PLNs 36, 38, 43, 22 e 35. 
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 V.Exa. pode votar contra, pode discutir, mas eu não estou fazendo nada 

diferente do que fiz em relação aos outros. Está claro? 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Sr. Presidente, eu não tenho criado 

nenhuma dificuldade aqui neste plenário,... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Eu entendo V.Exa. Só estou... 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - ... mas acho que submeter a debate 

o PLN 22, sem comtemplar o que estabelece o art. 128, eu acho que... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Qual foi o item anterior, o que 

acabamos de votar da mesma? PLN 36. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Pode ter passado o PLN 36, 

infelizmente, mas eu estou, neste momento, recorrendo ao que dispõe o art. 128, 

para que não passem mais. Passou o PLN 36, mas que os outros não passem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Requerimento extrapauta é 

regimental, Deputado Assis. Ele é submetido ao Plenário. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Sr. Presidente, desde que nenhum 

Parlamentar reclame. 

 Eu não estou concordando porque se está ferindo o que dispõe o art. 128. Ele 

me dá um prazo mínimo para que eu possa acompanhá-lo. V.Exa. está incluindo na 

pauta. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Esse PLN 22 trata de repasses 

obrigatórios. Não houve nenhum remanejamento. Ele está exatamente como veio do 

Poder Executivo: repasses obrigatórios para Estados e Municípios. É atenção 

básica. Se V.Exa. quisesse, poderia questionar o PLN 30 ou o PLN 35, mas não o 

PLN 22. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - O que estou questionando, Sr. 

Presidente, sem entrar no mérito da redação, é o fato de ele não ter sido publicado 

ainda. Se abrirmos esse precedente, passando por cima do que dispõe a Resolução 

nº 1, vamos fazer com todos. Se descumprirmos agora um artigo como esse, 

passaremos a descumprir de forma reiterada. 

 Eu queria que isso fosse mantido. Infelizmente, passou o PLN 36. Eu estava 

dialogando sobre educação com o Deputado Sergio Souza... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - É o próximo item... 
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 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Eu pensei que fosse o PLN 39, que 

trata da UESP... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - ...que havia sido retirado de 

pauta, já que deveria ter sido apresentado destaque ao projeto. Foi feito um acordo 

e o projeto voltou à pauta. 

 O que estou querendo dizer a V.Exa. é que nada foi feito à revelia do 

Plenário. Quando nós o submetemos à votação, naquele momento V.Exa. poderia 

ter dito que não concordava e ter invocado os artigos tais e tais. 

 Eu pediria a V.Exa. que refletisse sobre o assunto, inclusive o mérito dessa 

matéria é relevante. 

 Vou fazer a seguinte sugestão aos Deputados, já que não há mais Senadores 

presentes: vou suspender esta reunião, ao final da votação dos PLNs que for 

possível votar, e convocar reunião para amanhã e quinta-feira — se possível, para 

amanhã —, para discutirmos e votarmos o relatório preliminar de receita. 

 Deputado Assis, nossos prazos são mínimos. Na semana que vem, se eu não 

estiver enganado, não haverá reunião, devido ao feriado da terça-feira. Nós vamos 

ficar sem prazo para votar o Orçamento, que é de interesse do Brasil e de todos nós 

que compomos esta Comissão.  

 A Comissão tem prazo até o dia 20 de novembro para votar os PLNs. Para 

tratar desse assunto, vou chamar todos os coordenadores de bancada e 

representantes de Líderes desta Comissão para discutir a revogação de um artigo 

da Resolução nº 1 que retira a autonomia desta Comissão a partir do dia 20.  

 Acho que poderíamos avançar com essa matéria. Eu proporia a V.Exa. que 

deixássemos para amanhã o outro projeto, e o da saúde também, e votássemos 

este, que versa estritamente — reporte-se à sua assessoria — sobre repasses 

obrigatórios, que precisam ter cobertura. 

 Podemos chegar a esse acordo? 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Sr. Presidente, eu tenho toda essa 

compreensão, e não estou fazendo aqui nenhum processo de oposição. Eu tenho 

compromisso com este País, V.Exa. sabe muito bem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Entendo V.Exa. 
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 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - A minha preocupação é 

começarmos a ferir artigos regimentais, fazendo um acordo aqui outro acolá, e isso 

complica. 

 Eu estou confiando na palavra de V.Exa., já que não li a redação, mas incluir 

na pauta não quer dizer que se deva ser votar de imediato. 

 Embora eu tenha permitido que fosse incluído na pauta, sem criar problema, 

ao ler o artigo, compreendi que não temos de votá-lo hoje. Aqui estarei presente a 

qualquer hora, inclusive no final de semana, se V.Exa. nos convocar, sem problema 

nenhum. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Eu sei disso. V.Exa. é um dos 

mais assíduos desta Comissão. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Inclusive colaboro para que o 

quórum seja atingido, quando V.Exa. o solicita. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - É verdade. Por isso, estou 

propondo a V.Exa... 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Então, não crio nenhuma 

dificuldade. 

 Vou colaborar com a votação do PLN 22, como V.Exa. está solicitando,... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Obrigado. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - ...mas peço que não inclua os PLNs 

38, 43 e 35, porque preciso ver a redação deles. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Eles ficarão na pauta, podendo 

ser apreciados amanhã ou na quinta-feira. 

 Aliás, amanhã, o Relator de uma das matérias estará fora do Brasil, e vou 

pedir a V.Exa. que faça a leitura do parecer dele. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - E queria fazer um pedido a V.Exa. 

em relação a uma questão específica. Quando aceitei a inclusão, infelizmente, do 

PLN 36, eu estava falando com o Relator Sergio Souza, e imaginei que 

estivéssemos tratando, naquele momento, do PLN 39, que era o item 7 e estava na 

sequência. Eu estava falando com Relator a respeito da situação da Universidade 

Estadual do Piauí, a respeito de uma emenda ao PLN 42, que não foi admitida. 

Então, eu quero destacar essa emenda. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Eu entendo V.Exa. Só quero 

dizer que, quando o projeto foi incluído como extrapauta, eu segui a ordem dos 

PLNs. 

 Na hora da apreciação do PLN 22, o Deputado Hiran Gonçalves estava 

ausente, e S.Exa. terá essa viagem para o exterior. 

 Eu tenho que acomodar aqui os interesses de todos, no que V.Exa. tem me 

ajudando muito nisso, inclusive contribuindo para a consecução e manutenção do 

quórum. 

 V.Exa. só falou a verdade e, portanto, eu lhe peço, por gentileza, para não 

repetirmos o que já fizemos no plenário, que votemos o PLN 22 definitivamente. 

Adiaremos a votação de todos os outros, mas eles permanecerão na pauta. Esta 

sessão será suspensa ao final da votação dos PLNs que serão apreciados hoje. 

Espero que entre amanhã e quinta-feira nós consigamos limpar essa pauta, para 

facilitar o nosso trabalho. 

 Inclusive já alerto todos os presentes: com a publicação do relatório preliminar 

da Receita hoje, poderemos votá-lo amanhã, a fim de que se abram os prazos para 

a sequência da votação do Orçamento. 

 Eu ouço V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Vou fazer isso, mas, em tempo, 

informo a V.Exa. que quero destacar a emenda que apresentei ao PLN 42, que trata 

de educação. E espero que, no momento oportuno, eu também seja suficientemente 

compreendido,... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Será o próximo item. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - ...porque a universidade federal do 

meu Estado carece desse sentimento, dessa compreensão. 

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

Carvalho. 

 Com a palavra o Relator para proferir o parecer. 

 O SR. DEPUTADO HIRAN GONÇALVES - Eu queria agradecer ao Deputado 

Assis pela aquiescência e também chamar atenção de S.Exa. para esse PLN, que 

contempla o seu querido Estado do Piauí com a módica quantia de 44 milhões de 

reais. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Deputado Hiran Gonçalves, se 

V.Exa. puder sintetizar, passando diretamente ao voto, eu lhe agradeço. 

 O SR. DEPUTADO HIRAN GONÇALVES - Sr. Presidente, passo à leitura: 

 “Do exame do projeto, verifica-se que a iniciativa do Poder Executivo não 

contraria dispositivos constitucionais e preceitos legais pertinentes à matéria. 

 Com efeito, encontram-se satisfeitas as disposições constitucionais do art. 

167, incisos V e VI, que vedam a abertura de crédito suplementar sem prévia 

autorização legal e sem indicativos dos recursos correspondentes, bem como a 

transposição, o remanejamento ou a transferência de recurso de uma categoria de 

programação para outra, sem prévia autorização legislativa. 

 Sob a ótica legal, também se encontram plenamente atendidas as 

disposições do art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e as previstas no 

Plano Plurianual vigente — PPA 2016-2019. 

 Da mesma forma, há perfeita conformação do projeto com as disposições 

constantes da LDO 2016, em especial quanto às prescrições do art. 42. Restringe-se 

a um único tipo de crédito adicional, a exposição de motivos esclarece que a 

realização das despesas objeto desses créditos não afeta a obtenção do resultado 

primário anual e contém demonstrativo das fontes de recursos constantes do 

superávit financeiro do exercício 2015 que suportam parte do crédito.  

 II.1. Das Emendas Apresentadas 

 O presente crédito, conforme mencionado, refere-se a remanejamento de 

dotações orçamentárias existentes no âmbito do mesmo órgão, com objetivo de 

reforçar as dotações de distribuição dos recursos para a despesa obrigatória de 

atenção à saúde para procedimentos de média e alta complexidade. 

 Das 16 (dezesseis) emendas apresentadas, 11 (onze) propõem cancelamento 

de despesa obrigatória (RP 1), constante do anexo de suplementação do crédito 

suplementar, contrariando norma prevista no Parecer Preliminar do PLOA 2016, que 

só autoriza cancelamento desse tipo de despesa para casos decorrentes da 

correção de erro ou omissão de ordem técnica ou legal, norma esta aplicável em 

razão do art. 126 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional. As outras 5 

(cinco) emendas propõem cancelamento em programação funcional não constante 
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do projeto, contrariando a norma prevista no art. 109, II, “a”, da Resolução nº 01, de 

2006, do Congresso Nacional. 

 Dessa forma, indicamos à inadmissão todas as 16 (dezesseis) emendas 

apresentadas, as quais estão relacionadas em anexo próprio deste relatório. 

 III. Voto. 

 Diante do exposto: 

 a) indicamos a inadmissão das emendas de nºs 1 a 16; 

 b) votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 22, de 2016, do Congresso 

Nacional, na forma do projeto encaminhado pelo Poder Executivo.” 

 É o voto, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - O relatório está em discussão. 

(Pausa.)  

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

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados.  

 Os Srs. Deputados e Sras. Deputadas que o aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.)  

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal.  

 Os Srs. Senadores e Sras. Senadoras que o aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.)  

 Aprovado. 

 O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, para garantir este 

quórum, vamos estender mais um pouquinho. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Passa-se ao próximo item da 

pauta. 

 Item 8. Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 42, de 2016, do Presidente 

da República, que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em 

favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de R$ 

461.608.030,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

Relator: Deputado Sergio Souza. Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma 

proposta pelo Poder Executivo. Quanto às 13 (treze) emendas apresentadas, o 

Relator ofereceu voto pela rejeição. 
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 Tem a palavra o Deputado Sergio Souza para a leitura do parecer. 

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Sr. Presidente, eu apenas indago se 

chegou à mesa o destaque do Deputado Assis Carvalho. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - V.Exa. pode fazer a leitura. 

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Ressalvado o destaque? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Na hora da votação, ressalva-

se o destaque para votação. 

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Obrigado, Sr. Presidente. 

 Sr. Presidente, como V.Exa. disse na ementa, trata-se de alteração 

orçamentária em favor do Ministério da Educação no valor já especificado.  

 Nós vamos direto ao voto. 

 “III - Voto do Relator 

 Do exame da proposição, verifica-se que a iniciativa do Poder Executivo 

encontra-se articulada na modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito 

suplementar, uma vez que objetiva reforçar dotações orçamentárias em 

programações constantes da Lei Orçamentária vigente (...). Observa-se ainda que a 

proposta está formulada em conformidade com o disposto na Constituição Federal, 

na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Complementar nº 101, de 2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), Lei nº 13.242, de 2015 (LDO 2016) e Lei nº 13.249, de 

2016 (PPA 2016-2019). 

 Feitas essas considerações, passa-se ao exame das emendas apresentadas 

ao PLN 42/16-CN (...)”, todas, de 1 a 13, consideradas por esta Relatoria pela 

rejeição, face à exposição dos motivos constante do relatório. 

 “Pelo exposto, por considerar o projeto de crédito suplementar em exame que 

não colide com os dispositivos legais relacionados à alocação de recursos, submeto 

a este colegiado o meu voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 42, de 2016, do 

Congresso Nacional, na forma apresentada pelo Poder Executivo”. 

 É o relatório e o voto, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - O relatório está em discussão.  

 Para discutir, concedo a palavra ao Deputado Assis.  

 Deputado Assis Carvalho, eu ia lhe dar a palavra justamente para defender o 

seu destaque, na hora da votação dele. Não prefere V.Exa. desse jeito? 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1338/16  08/11/2016 
 
 

 35 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Sim, pode ser. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Em votação o relatório do PLN 

42/16-CN, ressalvado o Destaque nº 1, do Deputado Assis Carvalho. 

 Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que o aprovam, permaneçam como 

se encontram. (Pausa.)  

 Aprovado.  

 Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras que o aprovam, permaneçam como 

se encontram. (Pausa.)  

 Aprovado, ressalvado o destaque. 

 Destaque nº 1 ao PLN 42/16-CN, de autoria do Deputado Assis Carvalho, 

referente à Emenda nº 10. 

 Tem a palavra Deputado Assis Carvalho, para fazer a defesa do seu 

destaque. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Sr. Presidente, eu não tenho dúvida 

de que não poderia votar contrariamente a esse relatório, porque é um relatório que 

trata exatamente de recursos para o Ministério da Educação. Independentemente de 

quem esteja no Governo, a educação tem que ser prioridade de qualquer país, de 

qualquer estado, de qualquer cidade. 

 Fico muito feliz, companheiros e companheiras aqui, Deputado Enio, 

Deputado Adelmo, também muito ligado à educação, de nós podermos estar aqui 

aprovando um crédito suplementar da ordem de 461 milhões 680 mil e 30 reais de 

dotações orçamentárias que dizem respeito, meus queridos Deputados, a um 

superávit de 2015. 

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Deputado Assis, não quero atropelar 

V.Exa., mas fazendo uma análise aqui, já conversamos com a nossa assessoria e 

nós vamos acatar a emenda de V.Exa. e incorporá-la ao nosso relatório.  

 Então, o voto do Relator é pela aprovação do destaque do Deputado Assis 

Carvalho. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - O voto de V.Exa., então, é a 

favor do destaque. 

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Meu voto é a favor do destaque.  
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Quem votar a favor, vai votar 

pela aprovação do destaque, e consequentemente da emenda. É isso? 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Então, eu só queria agradecer ao 

Relator. Eu vinha dialogando com ele. 

 Para registrar, esse destaque trata de um valor de 500 mil reais que, embora 

pequeno, é uma janela que abrimos para a Universidade Estadual do Piauí — 

UESPI, que tem um trabalho extraordinário no meu Estado. 

 Eu espero também contar, em outros momentos, com o Deputado Sergio 

Souza, que eu sei que é muito comprometido com a educação, e com o Presidente 

desta Casa, para que se possa fortalecer também a universidade estadual do meu 

Estado, que tem sido praticamente a prima pobre das universidades federais.  

 No Governo Lula e no Governo Dilma, graças a Deus as universidades 

federais receberam muitos recursos, cresceram bastante — e precisam de muito 

mais —, mas as universidades estaduais e municipais lamentavelmente não 

conseguiram avançar como deveriam.  

 Por isso, eu agradeço ao Relator Deputado Sergio Souza por acatar neste 

momento o nosso apelo, e fico feliz por ele acolher no seu relatório a nossa 

proposição, já que, graças a Deus, e graças, naturalmente, ao bom trabalho 

desenvolvido pela Presidente Dilma, nós tivemos esse superávit em 2015. 

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

Carvalho. 

 O destaque com voto do Relator pela aprovação está em votação na 

representação da Câmara dos Deputados.  

 As Sras. e os Srs. Deputados que acompanham o voto do Relator 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)  

 Aprovado, por unanimidade.  

 O destaque com o voto Relator pela aprovação está em votação na 

representação do Senado Federal. 

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

encontram. (Pausa.)  

 Aprovado. 
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 Item 9. Projeto de Lei nº 44, de 2016, do Congresso Nacional, que abre aos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da 

Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão e de Encargos Financeiros da 

União, crédito especial no valor de R$ 399.755.495,00, para os fins que especifica. 

Relator: Senador Fernando Bezerra Coelho.  

 Na sua ausência, eu peço ao Deputado Adelmo Carneiro Leão para proferir a 

leitura do parecer e, se possível, ir direto ao voto. 

 O SR. DEPUTADO ADELMO CARNEIRO LEÃO - Passo a ler o voto, Sr. 

Presidente: 

 “III - Voto. 

 Visando à inclusão de programações novas no orçamento em vigor, a 

proposição sob exame articula, corretamente, a abertura de crédito orçamentário 

adicional na modalidade especial.  

 Diante do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 44, de 2016, 

do Congresso Nacional, na forma apresentada pelo Poder Executivo”. 

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

(Pausa.) 

 Não havendo quem queria discutir, declaro encerrada a discussão.  

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados.  

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

encontram. (Pausa.)  

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 As Sras. e os Srs. Senadores que aprovam Presidente relatório permaneçam 

como se encontram. (Pausa.)  

 Aprovado. 

 Eu queria agradecer a presença dos Deputados que permanecem no 

Plenário, especialmente à bancada do PT, que, num fato atípico, está dando 

sustentação à votação das matérias. Quero agradecer-lhes, porque realmente é um 

ato de grandeza. Quem tinha que estar aqui para votar as matérias eram os 

representantes de Governo, mas o pessoal está com outras atividades no dia de 

hoje, entendo eu.  
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 Eu gosto de, sempre que possível, agradecer a assiduidade, a compreensão 

e a franqueza dos debates, que também contaram com o representante do PP que 

ali está. 

 O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, todos aqui ficam com 

gostinho de quero mais. Vamos continuar. (Risos.)  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Agora, só porque nós falamos, 

chegou ali um democrata. Estão vendo? 

 Então, eu queria agradecer a presença dos senhores. 

 (Não identificado) - V.Exa. vai marcar a sessão de amanhã para que horas, 

Sr. Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Eu queria só fazer um 

comunicado.  

 Srs. Deputados, o prazo para a apresentação do relatório preliminar da 

Receita seria ontem. Houve uma falta de comunicação, e acredito que ele deve estar 

sendo entregue hoje, publicado. Eu suspenderei esta sessão, para manter o 

quórum, e faremos a discussão das matérias que estão na pauta.  

 Eu pediria ao Deputado Assis Carvalho para que, se possível, desse uma 

olhada e nos atendesse também no prazo de amanhã. Se não for possível, nós 

deixamos para quinta-feira, obedecendo ao que o Regimento prevê, mas muito 

provavelmente amanhã nós faremos a discussão e a votação do relatório preliminar 

da Receita. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Sr. Presidente, estarei presente em 

qualquer horário para o qual V.Exa. convocar as reuniões. 

 A bancada do PT está mostrando aqui que, independentemente de ser 

Governo ou Oposição, está sempre presente neste Parlamento, contribuindo com 

esta Casa. 

 Eu faço, entretanto, um apelo: independentemente de quórum, em certos 

momentos temos que fazer acordo, mas quero que o Regimento sempre seja 

cumprido e que os prazos sejam sempre respeitados nesta Casa, 

independentemente da situação. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - É o que sempre busco. Os 

acordos só são feitos quando há entendimento. Quando não há, vale o Regimento. 
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 Tem a palavra o Deputado Enio Verri. 

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Sr. Presidente, quero fazer um apelo a 

V.Exa. 

 Como amanhã é quarta-feira, e nós participamos também de outras 

Comissões, pediria que pudéssemos fazer nossa reunião a partir das 14 horas. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - O horário em que vamos fazer 

a primeira chamada é às 14h30min, estendendo-se até as 15h30min. Aliás, como o 

quórum vai ser mantido, será às 14h30min.  

 Está perfeito? 

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Está ótimo. Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Deputado Paulo Azi, V.Exa. tem 

alguma observação? 

 O SR. DEPUTADO PAULO AZI - Sr. Presidente, quero apenas parabenizar 

V.Exa. pela condução desta reunião e parabenizar o Deputado Assis Carvalho, que 

hoje demonstrou prestígio e teve uma emenda dele, importantíssima inclusive, 

acatada pelo nobre Relator, Deputado Sergio Souza. 

 Parabéns a V.Exa., Deputado Assis! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - A assiduidade faz isso. 

 Muito obrigado a todos. 

 A reunião está suspensa até amanhã, às 14h30min. 

 (A reunião é suspensa.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Declaro reiniciada a 7ª Reunião 

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

destinada à apreciação das matérias constantes da pauta. 

 Informo que na reunião deliberativa realizada ontem, dia 8, foram aprovados 

os seguintes projetos de lei: PLNs 22, 24, 25, 32, 33, 36, 39, 42, 44 e 46, do 

Congresso Nacional. Também foram incluídos na pauta os PLNs 35, 38 e 43, 

pendentes de apreciação. 

 Suspendemos ontem a sessão e continuaremos com a Ordem do Dia. Hoje o 

primeiro item é o relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 21, de 2016, do 

Congresso Nacional, que “abre ao Orçamento fiscal da União, em favor do Ministério 

de Minas e Energia, crédito suplementar no valor de R$ 701.524.877,00 para reforço 

de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 

 O Relator da matéria é o Deputado Claudio Cajado, a quem eu concedo a 

palavra para proferir o parecer. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Cumprimento o Sr. Presidente e as 

Sras. e os Srs. Deputados. Antes, porém, Sr. Presidente, eu gostaria de justificar a 

V.Exa. a minha ausência no dia de ontem. É que minha esposa, Andréia, teve que 

se submeter a uma cirurgia. Portanto, eu agradeço e peço que conste da ata para a 

devida justificativa. 

 Sr. Presidente, o Projeto de Lei nº 21, de 2016, “abre ao Orçamento Fiscal da 

União, em favor do Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no valor de 

R$ 701.524.877,00 para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 

vigente”. 

 Como o relatório já foi apresentado há alguns dias, eu peço autorização para 

ir direto ao voto. 

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

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - O projeto em exame é compatível 

com o Plano Plurianual — PPA em vigor, aprovado pela Lei nº 13.249, de 2016. 

 Quanto à conformidade com as disposições da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para 2016, em vigor, as modificações da programação pretendidas 

por esse crédito não contrariam as vedações expressas na lei. 
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 Verifica-se também que a proposição não fere quaisquer outros dispositivos 

legais relativos à alocação de recursos, em especial a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 2000, e que seu detalhamento se acha 

realizado segundo os princípios de boa técnica orçamentária. 

 Diante do que aqui foi relatado, somos favoráveis à aprovação do Projeto de 

Lei nº 21, de 2016, do Congresso Nacional, na forma apresentada pelo Poder 

Executivo. 

 Estão lidos o voto e o relatório, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - O relatório está em discussão. 

(Pausa.) 

 Não havendo quem o queira discutir, a discussão está encerrada. 

 O projeto está em votação na Câmara dos Deputados. 

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

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação no Senado Federal. 

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

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 

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

Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Só para dar conhecimento a V.Exa. 

e ao Plenário que hoje, às 11 horas da manhã, eu tive a grata satisfação e honra de, 

por indicação do Deputado Rodrigo Maia, Presidente desta Casa, assumir o cargo 

de Corregedor da Câmara dos Deputados. 

 Eu deixo a função de Procurador Parlamentar, portanto, e assumo a 

Corregedoria Parlamentar da Câmara dos Deputados, no lugar do Deputado Carlos 

Manato, por delegação, deferência e, acima de tudo, confiança do Deputado Rodrigo 

Maia. 
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 Portanto, além de constar na titularidade das Comissões, este humilde 

Parlamentar será Corregedor até o ano que vem. 

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

Parabéns, Deputado Claudio Cajado! Nós conhecemos a competência de V.Exa. ao 

longo de tantos mandatos. 

 Requerimento de inclusão em pauta do Relatório da Receita — Lei 

Orçamentária Anual — LOA, 2017, do Deputado Daniel Vilela, que, como 

mencionamos no dia de ontem, já protocolou o Relatório da Receita e teve que se 

ausentar. Nós estamos só pedindo a inclusão do relatório, que já está publicado no 

site da Comissão. 

 O requerimento está em discussão. 

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Concedo a palavra ao 

Deputado Enio Verri. 

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Cumpro aqui a árdua tarefa de representar 

o Deputado Assis Carvalho, o que, sem dúvida nenhuma, não é tão simples.  

 No que tange à pauta restante, que ficou para hoje, dos vários projetos de lei 

do Congresso Nacional — PLNs, a nossa posição será favorável. Não haverá 

problema nenhum. 

 Sobre o Relatório da Receita, tendo em vista que foi publicado hoje, nós 

gostaríamos que fosse cumprido o Regimento. São necessários pelo menos 2 dias, 

não é isso? Pedimos que seja cumprido esse prazo. 

 Não temos aqui uma posição fechada. Não estou dizendo que votaremos 

contra, de maneira nenhuma. Manterei aqui o espírito do Deputado Assis Carvalho, 

que acho que é um espírito de construção. Provamos isso ontem. Mas a nossa 

equipe técnica não teve tempo nem de avaliar isso daí. Então, eu peço a 

compreensão de V.Exa. e do Plenário, até porque é uma construção mais de 

acordo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Claro. 

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Para não ter que pedir verificação. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Claro, claro. 
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 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - O que for interessante vamos votar, vamos 

tocar. Mas, para esse daí, eu pediria apenas que fossem dados esses 2 dias, até 

porque nós não vamos ter quórum mesmo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Nós podemos resolver da 

seguinte maneira: nós o incluímos na pauta e observamos os 2 dias de prazo. Pode 

ser? 

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Tudo bem. O item é incluído na pauta e o 

prazo, que se conta a partir de hoje, é de 2 dias, não é isso? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Isso. 

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Teríamos, então, o nosso encontro na 

semana que vem. A primeira oportunidade é na seguinte. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Claro. 

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - É isso? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Claro. 

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Não vejo problema nisso, até porque nós 

poderemos conversar melhor com a nossa equipe técnica. 

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

Enio Verri. 

 O requerimento continua em discussão. (Pausa.) 

 Não havendo quem queria discuti-lo, encerro a discussão. 

 Em votação o requerimento na representação da Câmara dos Deputados. 

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

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Sr. Presidente, não temos quórum. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Temos quórum. 

 O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Não. Aqui não há presentes — Art. 

28. Solicito que V.Exa. encerre a reunião por falta de quórum. (Pausa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Em virtude da ausência de 

Senadores, muito embora tenha sido mantido o quórum da sessão de ontem, a 

pedido do Deputado Ademir Camilo, encerro a presente sessão, convocando outra 

para amanhã às 9h30min. 




