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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Declaro aberta a 9ª Reunião 

Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 

destinada à apreciação das matérias constantes da pauta.  

 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.  

 Quero, mais uma vez, reiterar o comunicado aos Relatores Setoriais de que 

os relatórios citados deverão ser entregues à Secretaria da CMO até, no máximo, 

dia 2 de dezembro, sexta-feira, às 18 horas.  

 Mais uma vez, reitero que, quanto às Áreas Temáticas VII, IX, XI, XII, XIII, 

XIV, XV e XVI, o calendário de votação prevê o dia 6 de dezembro, terça-feira; e 

quanto às Áreas Temáticas I, II, III, IV, V, VI, VIII e X, está previsto o dia 7 de 

dezembro, quarta-feira. 

 Quero pedir a compreensão de todos para o seguinte procedimento. 

Enquanto aguardamos o quórum do Senado, vou suspender esta sessão por até 20 

minutos. 

 Está suspensa a reunião.  

 (A reunião é suspensa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Está reaberta a sessão. 

 Há um requerimento de inclusão na pauta do PLN 19, de 2016, do Deputado 

Rodrigo de Castro. O Deputado não está presente. Se a assessoria do Deputado 

estiver por aí, seria interessante pedir sua presença, senão o requerimento dele será 

prejudicado. 

 Concedo a palavra ao Deputado Claudio Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

membros da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, neste 

momento em que abrimos a sessão e aguardamos a complementação do quórum do 

Senado, eu queria manifestar o meu otimismo com a possibilidade de podermos 

concluir, até o calendário exposto por V.Exa., as votações dos relatórios setoriais, 

com seus respectivos destaques, na semana que vem. 

 Se avançarmos hoje nas deliberações que a Câmara tem que tomar, 

juntamente com o Senado, que está na fase de conclusão da PEC 55 — PEC 241 
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aqui e PEC 55 lá —, eu penso que nós teremos feito um esforço hercúleo para 

concluir esse calendário. Não vai ser fácil, Presidente! Veja, por exemplo, que já 

estamos na terça-feira, às 16h27min, e nós não conseguimos ainda quórum do 

Senado, justamente por conta da pauta de lá — das Comissões e do Plenário —, 

que está extremamente carregada. Na nossa Câmara, hoje e amanhã não vai ser 

diferente. 

 Então, os Líderes aqui presentes têm que ter o entendimento de que, se 

formos fazer isso — e aí conclamo inclusive os Líderes da Oposição, do PT e de 

outros partidos, a dar uma prova de amor ao País —, poderíamos, ao término das 

sessões plenárias, tanto na Câmara quanto no Senado, vir para a Comissão de 

Orçamento votar as matérias. Senão, não haverá possibilidade alguma de votarmos 

até o Natal — eu não vou nem dizer até dia 14. 

 Quem é da CMO sabe que, historicamente, é um procedimento useiro e 

vezeiro ficarmos aqui até Natal e réveillon. Porém, este ano, diante dessa série 

enorme de acontecimentos políticos, diante da crise econômica, nós temos que 

fazer um esforço adicional e realmente fazer com que esse calendário do dia 14 seja 

concluído, pelo menos aqui na CMO. Se fizermos isso, penso que estaremos dando 

uma demonstração clara de compromisso com o País e, acima de tudo, de 

responsabilidade política com o momento econômico que o Brasil atravessa. 

 O Presidente declarou recentemente que qualquer crisezinha abala a imagem 

do Brasil e das instituições, que não são sólidas. Eu não vou tão longe, mas eu digo 

que não votarmos o Orçamento para o ano que vem nesse cenário econômico grave 

e crítico que estamos passando é o pior dos mundos. 

 Sr. Presidente, se nós não votarmos até dia 14, entraremos na semana 

subsequente, que vai ser a semana do Natal — 21, 22 e 23, já que o Natal cai num 

domingo. Ora, entre o Natal e o réveillon, do dia 26 ao dia 30, dificilmente vai haver 

quórum, e qualquer Parlamentar pode derrubar a sessão do Congresso. 

 Então, o ideal é fazermos esse esforço hercúleo de, concluídas as votações 

na Câmara e no Senado, virmos para cá — 22 horas, 23 horas, não importa — e 

fazermos com que as matérias sejam discutidas e votadas. Senão, não vai dar 

tempo. Nós temos apenas, apenas esta semana. 
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 Inclusive, vou pedir vênia a V.Exa., porque na quinta-feira este humilde 

Parlamentar aniversaria e precisa estar no meio dos familiares. Veja V.Exa., hoje eu 

já recebi algumas mensagens! 

 Sr. Presidente, se V.Exa. permitir, eu queria, em nome da Comissão, pedir 1 

minuto de silêncio às vítimas do time da Chapecoense, em homenagem não apenas 

a eles próprios. Quem assistiu hoje às TVs, durante o dia e agora à tarde, viu a 

alegria dessa garotada, viu o sucesso que eles alcançaram contra tudo e contra 

todos. Deus poderia estar reservando um espaço mais especial ainda a eles, porque 

eles poderiam ter sido os campeões da Copa Sul-Americana. Portanto, eu pediria, 

em nome da Comissão Mista de Orçamentos Públicos e Fiscalização, 1 minuto de 

silêncio e uma moção de pesar por essa lamentável tragédia, talvez a maior da 

história do esporte no mundo. Seria uma pequena e singela homenagem que a CMO 

faria ao time da Chapecoense. 

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

Claudio Cajado. 

 Em primeiro lugar, a preocupação de V.Exa. com o calendário é extensiva a 

toda a Comissão. Por diversas vezes, Deputado Claudio Cajado, nós fizemos a 

previsão de votação dos relatórios setoriais e, contando com a compreensão de 

todos os Relatores, encurtamos o prazo para que eles apresentem os seus 

relatórios. Nós ainda faremos um ajuste de conduta e um acerto de procedimento 

para tentarmos equacionar o problema dos destaques dessas votações. A ideia 

desta Comissão é que nós estejamos entre os dias 13 e 14 com o Orçamento 

votado, com a compreensão e a ajuda de todos os seus membros. 

 Há uma previsão de que o Presidente do Congresso coloque em votação o 

Orçamento no próprio dia 14 ou, no mais tardar, no dia 15, porque também há uma 

previsão de batimento dessa data com a aprovação ou promulgação da PEC 55, do 

Senado. 

 Então, mais uma vez, quero reafirmar o pedido de empenho, que até hoje não 

faltou aos membros da Comissão. O Plenário este ano tem sido muito ciente das 

suas obrigações, e nós faremos o possível. 
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 Atendo também ao pedido mais do que justo de V.Exa. por 1 minuto de 

silêncio. Aquele acidente traumatizou e emocionou a todo o povo brasileiro, muito 

especialmente o povo de Santa Catarina. 

 Faremos agora um minuto de silêncio e posteriormente encaminharemos a 

moção de pesar para aquele clube e aquela cidade. 

 (O Plenário presta a homenagem solicitada.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Peço que a Secretaria 

providencie então a moção de pesar em nome da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional. 

 Concedo a palavra ao Deputado Celso Maldaner. 

 O SR. DEPUTADO CELSO MALDANER - Sr. Presidente, do fundo do meu 

coração, eu queria externar a minha gratidão pela sensibilidade de V.Exa. e de todos 

os membros desta Comissão. Eu sou filho de Chapecó, nasci em Chapecó. Sou o 

único Deputado Federal nascido em Chapecó. Essa tragédia é motivo de muita 

tristeza para todo o povo catarinense, para todo o povo brasileiro. Então agradeço a 

sensibilidade da nossa Comissão. 

 Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Imagino como devem estar se 

sentindo V.Exa. e o povo da sua cidade. 

 Vamos passar ao primeiro item da pauta. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Com a palavra o Deputado 

Claudio Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - V.Exa. poderia colocar em votação 

a inversão de pauta do Projeto de Lei nº 19, de 2016-CN, para que fique por último?  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Precisamos da presença do 

Deputado... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Ele está a caminho, está em 

audiência. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - ...ou que alguém subscreva o 

requerimento. 
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 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu subscreveria o requerimento, se 

fosse o caso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - V.Exa. subscreve o 

requerimento? 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Subscrevo o requerimento, sim. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Requerimento de inclusão de 

pauta do PLN 19/16, de autoria do Deputado Claudio Cajado. 

  O Deputado autor do requerimento está com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, nós temos uma 

série de PLNs na pauta. Se pudermos aproveitar a sessão para também votarmos 

este é importante, porque irá disponibilizar os recursos orçamentários necessários, 

para o bom funcionamento das políticas públicas do Governo. 

 Por isso peço o apoio dos colegas para a inclusão do PLN 19/16 e para que 

seja votado por último. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Ele ficaria por último na ordem? 

Ele seria o primeiro item pelo número. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu peço que fique por último para 

dar tempo inclusive de o Relator chegar. 

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

discussão. (Pausa.) 

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

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. (Pausa.) 

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

se encontram.  

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. (Pausa.) 

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

encontram. 

 Aprovado. 

 Item 1. Projeto de Lei (CN) nº 27, de 2016, do Presidente da República, que 

abre Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, crédito suplementar no valor de R$ 27.934.749,00, para reforço das 
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dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. Relator: Deputado Ronaldo 

Martins. 

 Eu passarei a palavra ao Deputado Cleber Verde, para que ele possa fazer a 

leitura do voto do Relator. 

 O SR. DEPUTADO CLEBER VERDE - Sr. Presidente, já me foi repassado 

pela assessoria o relatório do nobre Deputado Rodrigo de Castro. Se V.Exa. me 

permitir, eu vou... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Nós estamos apreciando o PLN 

27/16, cujo Relator é o Deputado Ronaldo Martins. 

 O SR. DEPUTADO CLEBER VERDE - Perdão, Sr. Presidente. 

 Como o parecer já foi distribuído, passo direto à leitura do voto. 

 “Do exame do projeto de crédito suplementar, verificamos que a iniciativa não 

contraria os dispositivos constitucionais e os preceitos legais pertinentes, em 

particular no que diz respeito à sua compatibilidade com as disposições da LDO 

2016 (Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015) e do Plano Plurianual para o 

período de 2016 a 2019 — PPA (Lei n.º 13.249, de 13 de janeiro de 2016), e à sua 

conformidade com a Lei Orçamentária para o exercício de 2016 — LOA 2016 (Lei n.º 

13.255, de 14 de janeiro de 2016). 

 Não obstante o mérito e a relevância da proposição, e com vistas a evitar a 

descaracterização do crédito proposto, optamos pela rejeição da Emenda nº 1.  

 Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 27, de 2016-

CN, na forma proposta pelo Poder Executivo.” 

 É como vota o Relator, o nobre Deputado Ronaldo Martins. 

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

(Pausa.) 

 Não havendo quem queira discuti-lo, 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. 
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 As Sras. e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Item 2. Projeto de Lei nº 29 (CN), de 2016, que abre ao Orçamento Fiscal da 

União, em favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa, crédito suplementar no valor 

de R$ 158.985.117,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 

vigente. (Alterada pela Mensagem nº 614, de 17 de novembro de 2016, do Poder 

Executivo). 

 O Relator da matéria é Deputado Cleber Verde, a quem eu passo a palavra 

para a leitura do parecer. 

 O SR. DEPUTADO CLEBER VERDE - Sr. Presidente, da mesma forma, já foi 

distribuído a toda a Comissão o parecer, com o relatório e o voto. E, se V.Exa. me 

permitir, passo direto à leitura do voto: 

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

não contraria dispositivos constitucionais e demais normas legais pertinentes à 

matéria. 

 A Emenda nº 00001, de autoria do Deputado Hildo Rocha” — nobre Deputado 

do Estado do Maranhão — “propõe inclusão de programação nova ao orçamento 

vigente, razão pela qual entendemos que não atende ao disposto no art. 41, da Lei 

nº 4320, de 1964, e no art. 109, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 1, de 2006, do 

Congresso Nacional.  

 Por esta razão somos pela inadmissibilidade da Emenda nº 00001, não 

cabendo manifestação quanto ao seu mérito. 

 Em relação à Emenda nº 00002, de autoria do Deputado Roberto Sales” — 

nobre Parlamentar do PRB do Rio de Janeiro — “entendemos que o cancelamento 

proposto prejudica o objetivo da proposição. 

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

projeto, incluindo o conteúdo da mensagem modificativa” — conforme V.Exa. 

menciona na leitura preliminar —, “contribuem para o alcance dos objetivos traçados 

no Plano Plurianual 2016-2019 e refletem a necessidade de ajuste manifestada 

pelos órgãos. 
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 Após receber manifestação do Órgão, que pede que seja desconsiderado o 

pedido de alteração no âmbito do FUNPEN, manifestamo-nos pela rejeição da parte 

relativa a esta unidade orçamentária, no valor de R$ 7.000.000,00. 

 Assim, fica a proposta de crédito suplementar totalizando o valor de R$ 151. 

975.117,00 (cento e cinquenta e um milhões, novecentos e setenta e cinco mil, 

cento e dezessete reais). 

 Diante do exposto, somos pela aprovação parcial do PLN 29/16, com as 

alterações decorrentes da Mensagem nº 614, de 2016” — está aqui em nossas 

mãos, vinda do Ministério da Justiça e Cidadania —, “exceto na parte relativa ao 

FUNPEN, e pela rejeição da Emenda nº 00002, conforme substitutivo anexo.” 

 Este é o voto, Sr. Presidente. 

 Aproveito para ler como ficou o projeto de lei, após essa alteração: 

“Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Justiça e da 

Defesa, crédito suplementar no valor de R$ 151.975.117,00, para reforço de 

dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.  

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Fica aberto, ao Orçamento Fiscal da União (...), em favor dos 

Ministérios da Justiça e da Defesa, crédito suplementar no valor de R$ 

151.975.117,00 (cento e cinquenta e um milhões, novecentos e setenta e cinco mil, 

cento e dezessete reais), para atender à programação constante do Anexo I. 

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º 

decorrem de: 

I - superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2015 

referente aos Recursos Ordinários, no valor de R$ 82.500.000,00 (oitenta e dois 

milhões e quinhentos mil reais); e 

II - anulação parcial de dotações orçamentárias no valor de R$ 69.475.117,00 

(sessenta e nove milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, cento e dezessete 

reais), conforme indicado no Anexo II.” 

 Portanto, Sr. Presidente, é o nosso relatório, com o substitutivo ora 

apresentado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Em conformidade com o 

disposto no § 2º do art. 146 da Resolução nº 01, de 2006, do Congresso Nacional, 

declaro inadmitidas as emendas indicadas pelo Relator no seu voto. 

 O relatório está em discussão. (Pausa.) 

 Não havendo mais quem queira discuti-lo, 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 Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Item 3. Projeto de Lei (CN) nº 31, de 2016, que abre ao Orçamento Fiscal da 

União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 

2.342.113.924,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

Relator: Senador Otto Alencar.  

 Eu pediria ao Deputado Sergio Souza que proceda à leitura do parecer. 

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Senadores, Sras. e Srs. Deputados, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização — CMO, emite parecer sobre o Projeto de Lei nº 31, 

assinado pelo eminente Senador Otto Alencar. 

 O Projeto de Lei nº 31, de 2016, do Congresso Nacional, abre ao Orçamento 

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

R$ 2.342.113.924,00 para reforço de dotações constantes da lei orçamentária 

vigente. 

 Passamos à análise e ao voto, Sr. Presidente. 

 A análise é de que atende aos princípios constitucionais e também legais e 

está dentro das técnicas legislativas. 

 Passo à leitura do voto: 
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 “(...) e considerando a constitucionalidade, juridicidade e mérito da matéria, 

votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 31, de 2016-CN e pela 

inadmissibilidade das Emendas nºs 2 e 3 e pela rejeição da Emenda nº 1.”  

 É o voto, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Deputado Sergio Souza, por 

dever de ofício e de honestidade, há um destaque de V.Exa.  

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Esse é o PLN 31?   

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

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Então, a emenda do Deputado...  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Eu faria o seguinte 

encaminhamento: V.Exa. foi designado por esta Presidência tão-somente para fazer 

a leitura do voto para que possamos agilizar a apreciação das matérias. Na ausência 

do Senador Otto Alencar, eu vou passar para o próximo item e sobrestar este na 

leitura. Vamos aguardar o Senador Otto Alencar chegar para proferir relatório a 

respeito do destaque. Se ele não chegar, acho que fica complicado darmos 

prosseguimento.  

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Perfeito. Senão eu vou analisar 

destaque de minha autoria. 

 Obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - O Relator do projeto de lei do 

próximo item também não está presente, mas vamos prosseguir.  

 Item 4. Projeto de Lei (CN) nº 40, de 2016, que abre ao Orçamento Fiscal da 

União, em favor de Encargos Financeiros da União e de Transferências a Estados, 

Distrito Federal e Municípios, crédito especial no valor de R$ 100.033.923.413,00, 

para os fins que especifica. (Alterada pela Mensagem nº 615, de 17 de novembro de 

2016, do Poder Executivo). Relator: Deputado Daniel Vilela.  

 Este item está fora da pauta e não voltará hoje. O Relator também ainda não 

entregou o relatório.  

 Item 5. Projeto de Lei (CN) nº 41/16, que abre ao Orçamento Fiscal da União, 

em favor de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar no valor de R$ 

1.844.828.432,00, para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.  
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 O Relator da matéria é o Deputado Júlio Cesar, a quem passo a palavra para 

proferir o relatório.  

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, vou ler só ao voto, uma 

vez que foi distribuído o parecer para todos os Deputados e Senadores: 

 “II - Voto do Relator. 

 Do exame do projeto, verificamos inicialmente que a iniciativa não contraria os 

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

diz respeito à sua compatibilidade com o Plano Plurianual 2016-2019 (Lei nº 13.249, 

de 13 de janeiro de 2016) e à sua conformidade com as disposições da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2016 – LDO 2016 (Lei nº 13.242, de 30 de dezembro 

de 2015). 

 Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 41, de 

2016-CN, na forma proposta 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 encerrada a discussão.  

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

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

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado.  

 O projeto está em votação na representação do Senado Federal.  

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

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado.  

 Item 6. Ofício (CN) nº 25, de 2015, da Superintendência do Desenvolvimento 

da Amazônia, que encaminha, em cumprimento à Lei n° 7.827, de 1989, art. 20, § 

5°, Relatório de Gestão do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte — FNO, 

referente ao Exercício de 2014 e Ofícios (CN) nºs 26, de 2015 e 3, de 2016, 

referentes ao exercício de 2014 e ao primeiro semestre de 2015, respectivamente. 

Relator: Senador Telmário Mota. 
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 Eu pediria ao Senador Flexa Ribeiro que, por favor, proceda à leitura do 

relatório. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

Sras. e Srs. Senadores, vou direto ao voto, porque o parecer já foi distribuído e é de 

conhecimento de todos os membros da Comissão. 

 “2. Voto.  

 Diante do exposto, o nosso voto é no sentido de que esta Comissão tome 

conhecimento dos documentos encaminhados por meio dos ofícios OFN nº 25, de 

2015; OFN nº 26, de 2015; e OFN nº 3, de 2016, e determine que sejam 

encaminhados ao arquivo.” 

 Então, tomando conhecimento dos ofícios e encaminhando-os para o arquivo.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - 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.  

 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. 

 Conhecidas as matérias, o parecer vai à publicação, e o processado vai ao 

arquivo. 

 Os Itens 7, 8, 9 e 10 são todos de relatoria do Deputado Dagoberto. Contando 

com a compreensão do Plenário, pela simplicidade da matéria, eu pediria para que o 

Deputado Dagoberto pudesse se expressar a respeito dos quatro ofícios. E nós os 

colocaremos em votação um a um.  

 O SR. DEPUTADO DAGOBERTO - Sr. Presidente, como se tratam todos de 

relatório de atividade e não são matérias polêmicas, se V.Exa. quiser, posso lê-los 

rapidamente, e V.Exa. os coloca em votação todos de uma vez só. São relatórios de 

atividade, então, não tem cabimento qualquer discussão aqui. Pode ser? 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Fará V.Exa. a leitura dos quatro 

relatórios de uma vez só. 

 O SR. DEPUTADO DAGOBERTO - Está bem. Vou procurar ser o mais 

objetivo possível. 

 O Item 7 é em relação ao relatório de atividade e resultado do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste — FCO. Acompanha o relatório 

do Banco do Brasil, o parecer em conjunto com o Ministério da Integração Nacional 

e da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste — SUDECO e a 

resolução do CONDEL/SUDECO. 

 Passo a ler o voto: 

 “Diante do exposto, considerando que a execução dos recursos do Fundo 

programados para o exercício de 2014, objeto do Ofício nº 27, de 2015-CN, será 

analisada pelo Tribunal de Contas da União, quando do exame da correspondente 

prestação de contas, voto no sentido de que esta Comissão: 

 a) tome conhecimento dos documentos encaminhados por intermédio do 

mencionado ofício, bem como da documentação enviada como complementação à 

matéria, atinente ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste —

FCO, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização; e 

 b) determine o envio dos referidos documentos ao arquivo.” 

 Esse é o voto referente ao Ofício nº 27, de 2015-CN. 

 Passo a ler o voto do Ofício nº 1, de 2016-CN, que também acompanha a 

programação do FCO e tem parecer do CONDEL, resolução da SUDECO e do 

Ministério: 

 “Dessa forma, considerando que a execução da Programação do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste — FCO para o exercício de 2016 

será analisada pelo Tribunal de Contas da União quando do exame da 

correspondente prestação de contas, não se verifica a necessidade da adoção de 

qualquer providência no momento. 

 Diante do exposto, voto no sentido de que esta Comissão: 

 a) tome conhecimento da documentação encaminhada pela Superintendência 

de Desenvolvimento do Centro-Oeste, por meio do Ofício nº 1, de 2016-CN; e 

 b) determine o envio dos referidos documentos ao arquivo.” 
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 Ofício nº 4, de 2016-CN. Também acompanha relatório do Banco do Brasil, 

demonstração contábil, parecer do CONDEL/SUDECO e resolução do 

CONDEL/SUDECO. 

 Passo o a ler o voto: 

 “Diante do exposto, considerando que a execução dos recursos do Fundo 

programados para o primeiro semestre do exercício de 2015, objeto do Ofício nº 4, 

de 2016-CN, será analisada pelo Tribunal de Contas da União, quando do exame da 

correspondente prestação de contas, voto no sentido de que esta Comissão: 

 a) tome conhecimento dos documentos encaminhados, por intermédio do 

mencionado ofício, bem como da documentação enviada como complementação à 

matéria, relativos ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste — 

FCO, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização; e 

 b) determine o envio dos referidos documentos ao arquivo.” 

 Por último, Ofício nº 10, de 2016-CN, ao qual também acompanha relatório do 

Banco do Brasil, demonstrações contábeis, parecer da SUDECO e resolução 

CONDEL/SUDECO. 

 Passo a ler o voto: 

 “Diante do exposto, considerando que a execução dos recursos do Fundo 

programados para o exercício de 2015, objeto do Ofício nº 10, de 2016-CN, será 

analisada pelo Tribunal de Contas da União, quando do exame da correspondente 

prestação de contas, voto no sentido de que esta Comissão: 

 a) tome conhecimento dos documentos encaminhados por intermédio do 

mencionado ofício, bem como da documentação enviada como complementação à 

matéria, atinente ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste — 

FCO, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, e 

 b) determine o envio dos referidos documentos ao arquivo.” 

 Esses são os quatro pareceres, Sr. Presidente. 

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

da leitura. 

 Em discussão, o relatório com relação ao Ofício (CN) nº 27, de 2015. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1496/16  29/11/2016 
 
 

 15

 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. 

 Conhecida a matéria, o parecer vai à publicação, e o processado vai ao 

arquivo. 

 Item 8. Ofício nº 1 (CN), de 2016.  

 Está 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 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. 

 Conhecida a matéria, o parecer vai à publicação, e o processado vai ao 

arquivo. 

 Item 9. Apreciação do relatório apresentado ao Ofício (CN) nº 4, de 2016. 

 O relatório está em discussão. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discuti-lo, 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.) 
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 Aprovado. 

 Conhecida a matéria, o parecer vai à publicação, e o processado vai ao 

arquivo. 

 Por fim, Item 10. Ofício (CN) nº 10, de 2016.  

 O relatório está em discussão. (Pausa.) 

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

 Em votação na a 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. 

 Conhecida a matéria, o parecer vai à publicação, e o processado vai ao 

arquivo. 

 Item 11. Mensagem (CN) nº 4, de 2016, que informa, em cumprimento ao 

parágrafo único do art. 3º da Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016 (PPA 2016-

2019), o montante de recursos a ser destinado ao Programa de Aceleração do 

Crescimento — PAC e ao Programa de Investimento em Logística — PIL. 

 O Relator da matéria é o Deputado Dagoberto, a quem passo a palavra para 

proferir o relatório. 

 O SR. DEPUTADO DAGOBERTO - Sr. Presidente, da mesma forma, passo a 

ler direto o voto, até porque é muito extenso esse parecer: 

 “O Plano Plurianual da União define diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para 

as relativas aos programas de duração continuada. Adicionalmente, a Constituição 

Federal exige que: os planos e programas nacionais, regionais e setoriais sejam 

elaborados em consonância com o PPA; o Orçamento Fiscal e o de Investimentos 

das Estatais sejam compatibilizados com o PPA. Trata-se, portanto, de um 

importante instrumento de planejamento para a União, e sua fiscalização e controle 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1496/16  29/11/2016 
 
 

 17

estão a cargo do Congresso Nacional, como titular constitucional do Controle 

Externo. 

 O PPA 2016-2019 inovou ao prever, no parágrafo único do art. 3º, a 

necessidade de o Poder Executivo informar ao Congresso Nacional o montante de 

recursos a ser destinado, no quadriênio 2016-2019, ao Programa de Aceleração do 

Crescimento — PAC e ao Programa de Investimentos em Logística — PIL. A 

inovação contribui para melhorar a transparência no planejamento de médio prazo 

da União, permitindo ao Congresso Nacional acompanhar os principais programas 

de investimentos do País. 

 No caso em apreciação relativo ao quadriênio 2016-2019, considero que as 

informações prestadas pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional presentes na 

Mensagem nº 4, de 2016, atendem ao disposto no art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 

3.249, de 2016-CN. 

 Assim, com base nas informações apresentadas, voto no sentido de que a 

Comissão tome conhecimento do conteúdo da Mensagem nº 4, de 2016-CN, ora sob 

apreciação, e determine o seu arquivamento.” 

 Esse é o meu parecer, Sr. Presidente. 

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

(Pausa.) 

 Não havendo quem queira discuti-lo, 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. 

 Antes de encerrar, eu queria voltar à matéria constante do Item 3, Deputado 

Sergio, que trata do Projeto de Lei nº 31, de 2016. 

 O Relator não está presente, mas em seu relatório inadmite a emenda que 

V.Exa. destacou.  
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 Vou ler o motivo da inadmissão, se V.Exa. permitir, para ver se chegamos a 

um acordo. Caso contrário, o PLN irá ao plenário como que está, sem aprovação, 

para o Plenário decidir. 

 As Emendas nºs 2 e 3 ao PLN pretendem criar 

programação nova no Orçamento por meio de crédito 

suplementar, o que colide com o determinado no art. 109, 

inciso III, alínea “a” da Resolução nº 1, de 2006-CN, 

ensejando a inadmissão dessas emendas, com relação à 

Emenda nº 1, apesar de tecnicamente adequada, 

optamos por rejeitá-la, tendo em vista que a programação 

a ser suplementada tem mais de 26,5% dos recursos 

autorizados ainda não empenhados. 

 

 O interesse da emenda de V.Exa. é nobre. Trata-se de um reforço para o 

orçamento da penitenciária de Pedrinhas, mas, como há essa vedação e o Relator 

não está aqui, ou há a concordância de V.Exa. em retirar o destaque e fazê-lo no 

plenário ou nós deixamos esta matéria para ir ao plenário, sem o crivo da CMO. 

 Isso fica a cargo de V.Exa. Só estou aqui prestando os esclarecimentos. 

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Deixe-me entender, Sr. Presidente. 

 Então, não é possível designar alguém para... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Ela não é cabível. 

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Não é cabível? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - A emenda proposta não pode 

criar novas despesas. 

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Mas ela não está criando. Ela está 

retirando da mesma fonte e colocando na mesma fonte, só destacando que essa 

parte do recurso é para Pedrinhas. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - V.Exa. está justamente criando 

isso, está criando uma programação diferente para a emenda. 

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Perfeito. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Queria eu dizer a V.Exa. que 

pode. O objetivo é nobre. 
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 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - É uma emenda. 

 Vou retirar a emenda, que é uma proposta do Deputado Hildo Rocha. Nós 

todos sabemos o que aconteceu em Pedrinhas nos últimos anos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Por isso, eu estou dizendo que 

o objetivo é nobre. 

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Ele só queria separar uma parte do 

recurso, 5 milhões de reais, para ser investido em Pedrinhas, como obra de 

emergência. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Talvez possamos destinar a 

Sub-Relatoria dessa parte da Justiça... 

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Eu falarei ao Deputado Hildo para 

fazer isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Faço um apelo ao Sub-Relator 

e ao Relator-Geral para darem um reforço, porque aquela penitenciária realmente 

passa por uma situação de calamidade. 

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

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Agradeço a deferência de 

V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Sr. Presidente. 

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

 Está retirado o destaque. 

 Como já foi lido o parecer pelo Deputado Sergio Souza e pelo Senador Otto, 

vou colocar em discussão o relatório. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Peço a palavra para discussão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Para discutir, tem a palavra o 

Deputado Assis Carvalho. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Sr. Presidente, a Emenda nº 3, de 

minha iniciativa, trata de situação semelhante à da Emenda nº 1, do Deputado Hildo 

Rocha. 

 Nós não estamos definindo despesa nova, estamos apenas fazendo um 

remanejamento. É um valor significativo, mas sabemos da gravidade da situação 

dessas penitenciárias dentro do Ministério da Justiça... 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Mas elas se adaptam 

justamente à mesma... 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Diferentemente da compreensão 

que V.Exa. e o Deputado Sergio Souza estão tendo, eu não acho que há nova 

despesa. Há um remanejamento. 

 Estamos propondo o cancelamento do valor de 5 milhões também, mas não 

para Pedrinhas, e sim para o Estado do Piauí, e colocando o mesmo valor no 

Ministério da Justiça para beneficiar o Sistema Penitenciário do Piauí, que também 

passa por uma situação bastante delicada. 

 Por isso, retomando o que disse o Deputado Sergio, quero deixar registrado 

que não acho que a despesa é nova e gostaria que fosse reconsiderada a 

inadmissibilidade da nossa emenda. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Pelo grau de negociação com 

que estamos tratando a matéria, foi esse o apelo que fiz ao Deputado Sergio e a 

V.Exa. 

 Vou ler o art. 109 da Resolução nº 1, de 2006-CN. 

  Art. 109. As emendas não serão admitidas quando: 

 ............................................................................................. 

  III - propuserem: 

  a) em projetos de lei de crédito suplementar 

programação nova. 

 Eu entendo a situação de V.Exas. Por isso, estendendo à luta de V.Exa. o 

que eu propus ao Deputado Sergio, podemos até conversar com a área setorial e 

com o Relator-Geral para que possamos fazer alguma adequação. Mas, se 

quisermos votar esse caso hoje, teremos que reconhecer a inadequação desses 

destaques. 

 No mais, fique à vontade. Hoje é o último dia para que essas matérias 

possam ser votadas aqui. Com votação ou não, serão remetidas ao plenário do 

Congresso Nacional. Se V.Exa. entender que não, elas seguirão o trâmite, e o 

Senador Otto vai conduzi-las em sua relatoria no plenário. Se não quiser, podemos 

apreciar aqui. V.Exa. é quem encaminha. 
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 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Sr. Presidente, não vou me opor. 

Eu compreendo a orientação técnica, apesar de achar que seria possível, mas 

vamos dialogar com o Relator-Geral sobre a possibilidade do encaminhamento pela 

importância esse projeto. 

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

Assis, pela sua aquiescência. 

 O relatório continua em discussão. (Pausa.) 

 Não havendo quem queria discuti-lo, 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. 

 Mais uma vez, quero ratificar que o prazo de entrega dos relatórios setoriais é 

até o dia 2 de dezembro, sexta-feira, às 18 horas. Os relatórios que forem entregues 

antecipadamente terão a votação prévia. As Áreas Temáticas VII, IX, XI, XII, XIII, 

XIV, XV e XVI têm o prazo de entrega até o dia 6 e dezembro. As Áreas Temáticas I, 

II, III, IV, V, VI, VIII e X têm o prazo até o dia 7 de dezembro. 

 Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. 

 




