
 
CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO 
 55ª Legislatura - 4ª Sessão Legislativa Ordinária

RESULTADO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EM 07/11/2018

Continuação da 1ª Reunião Extraordinária
Convocada para 07/11/2018, às 14h30min

(Reiniciada às 14h53min e suspensa às 15h15min)
REABERTURA

                                                                                                                                           Os trabalhos foram reiniciados pelo Presidente, Deputado
Mário Negromonte JR. (PP/BA).

                                                                                                                                           Às 15h03min, o Deputado Covatti Filho (PP/RS), assumiu a
direção da reunião.

                                                                                                                                           Às 15h10min, o Presidente reassumiu a condução dos
trabalhos.

                            
                                                                                                  
 Avisos  

O Presidente anunciou que foi designado  o Relator da Receita do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2019, Deputado Alceu Moreira
(MDB/RS), sendo consequentemente, o Coordenador do Comitê de Avaliação da Receita – CAR.

E informou que no dia 8 de novembro, quinta-feira, às 09h30min, no plenário 2 da Câmara dos Deputados, será realizada reunião de audiência
pública, convocada com a finalidade de ouvir o Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Sr. Esteves Pedro Colnago Júnior, que irá
prestar esclarecimentos acerca do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2019, Projeto de Lei nº 27/2018-CN, conforme dispõe o art. 84 da
Resolução n°1/2006,  do Congresso Nacional.

Por fim, o Presidente comunicou que, o prazo para apresentação de emendas à despesa e à receita, inclusive renúncia de receita, ao Projeto de
Lei Orçamentária Anual para 2019 – PLOA/2019, será encerrado no dia 08 de novembro, até as 12 horas.    

                                            
                                                     
                                                                                                                              
 EXPEDIENTES

O Presidente solicitou que fossem declarados como lidos os expedientes recebidos pela Comissão, de 30 de outubro a 07 de novembro de 2018,
tendo em vista que essas informações encontram-se publicadas na página da CMO na internet.

  
                                                                                                                              
ORDEM DO DIA
– Requerimento para inclusão na pauta, nos termos do art. 214, parágrafo único, inciso III, do Regimento Interno do Senado Federal, no sentido de
apreciar as seguintes matérias:
        .  Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 29/2018-CN;
        .  Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 33/2018-CN; e
         .  Requerimento nº 03/2018-CMO.         
         
         Autor: Deputado Rogério Marinho.
                          
Resultado: o Presidente deferiu a inclusão das matérias na Pauta. 
                                                                                                                              
EXTRAPAUTA 
- Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 24/2018-CN, que “Abre ao Orçamento de Investimento para 2018, em favor de empresas estatais, crédito
especial no valor de R$ 2.392.389,00 (dois milhões, trezentos e noventa e dois mil, trezentos e oitenta e nove reais), para os fins que especifica.”
           Relator: Deputado Vicentinho Júnior.

Não foram apresentadas emendas.
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder Executivo.

Resultado: a pedido do relator, a apreciação foi adiada.
                                                        
                                                                                     
                                                                                                                              
 EXTRAPAUTA 
- Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 33/2018-CN, que “Abre ao Orçamento de Investimento para 2018, em favor da Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, crédito suplementar no valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), para os fins que especifica”.
           Relator: Deputado Vicentinho Júnior.
           Não foram apresentadas emendas.

Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder Executivo. 
Resultado: o Relator apresentou o Relatório. Não houve discussão. Em votação, o Relatório foi aprovado.

                                            
QUEBRA DE INTERSTÍCIO    



O Presidente consultou o Plenário sobre a possibilidade de votação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 29/2018-CN, a despeito do
previsto no Art. 128 da Resolução nº 01/2006-CN, que estabelece que a apreciação dos relatórios somente poderá ocorrer após o prazo de 2 (dois) dias
úteis após sua distribuição.
Resultado: a Proposta foi aprovada.   
            
                                                                                                     
                                                                                                                              
  EXTRAPAUTA 
- Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 29/2018-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Justiça e Segurança
Pública e da Fazenda, crédito especial no valor de R$ 372.155.920,00 (trezentos e setenta e dois milhões, cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e
vinte reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
           Relator: Deputado Mário Negromonte Jr.

Não foram apresentadas emendas.
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder Executivo.

Resultado: o Relator apresentou o Relatório. Não houve discussão. Em votação, o Relatório foi aprovado. 
                                                                                                                              
EXTRAPAUTA
- Requerimento nº 03/2018-CMO, que “Requer a realização de audiência pública no âmbito da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização – CMO para debater os cortes no orçamento da assistência social.”
             Autor: Deputado Mário Negromonte Jr.
Resultado:  o autor apresentou o Requerimento. Não houve discussão. Em votação, o Requerimento foi aprovado.

SUSPENSÃO DOS TRABALHOS
Em virtude de reunião do Congresso Nacional prevista para aquele mesmo dia, o Presidente anunciou que suspenderia os trabalhos.
Antes, convocou a continuação da reunião extraordinária para o dia 13 de novembro, terça-feira, às 14h30min, no plenário 2 da Câmara dos

Deputados, quando retomará a apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 24/2018-CN.
                                                                                                                         Brasília, 07

de novembro de 2018.    
                                                 WALBINSON TAVARES DE ARAUJO

                                                    Secretário Executivo

RESULTADO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EM 30/10/2018  

Continuação da 1ª Reunião Extraordinária
Convocada para 30/10/2018, às 15 horas

(Reiniciada às 15h21min e suspensa às 16h16min)
REABERTURA

Os trabalhos foram reiniciados pelo 2º Vice-Presidente, Deputado Geraldo Resende (PSDB/MS), no exercício da Presidência conforme dispõe o
caput do art. 14 da Resolução n° 1/2006, do Congresso Nacional.  

                                  
                            
                                                                                                                              
 EXPEDIENTES

O Presidente em exercício solicitou que fossem declarados como lidos os expedientes recebidos pela Comissão, de 17 a 30 de outubro de 2018,
tendo em vista que essas informações encontram-se publicadas na página da CMO na internet.

 
                                  

                                                                                                                              
  AVISO 

 
O Presidente em exercício informou que foi indicado, pelo Líder do MDB, Deputado Baleia Rossi, o Deputado Alceu Moreira (MDB/RS) para exercer

a função de Relator da Receita do Projeto de Lei nº 27/2018-CN, PLOA 2019.
                                                                                                     
                                                 
                                                                                                     
                                                                                                                              
 ORDEM DO DIA
– Requerimento para inclusão na pauta, nos termos do art. 214, parágrafo único, inciso III, do Regimento Interno do Senado Federal, no sentido de
apreciar as seguintes matérias:
        . Sugestões de Emendas a serem apresentadas pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, ao Projeto de Lei nº
27/2018-CN, que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019”- PLOA/2019, de acordo com o disposto no art. 44, da
Resolução nº 1/2006-CN;
         . Relatório de Atividades nº 1/2018, do Comitê de Admissibilidade de Emendas – CAE, ao Projeto de Lei Orçamentária para 2019, Projeto de
Lei nº 27/2018-CN, que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019”;  
         .  Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 20/2018-CN;
         .  Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 21/2018-CN;
         .  Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 24/2018-CN; e
         .  Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 25/2018-CN.
           Autor: Deputado Enio Verri.
             
Resultado: o Presidente em exercício deferiu a inclusão das matérias na Pauta. 

       
                                                                                                                                                                                                                            PAUTA



02. Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 12/2018-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Educação e das
Relações Exteriores, crédito especial no valor de R$ 21.317.385,00 (vinte e um milhões, trezentos e dezessete mil, trezentos e oitenta e cinco reais), para
os fins que especifica.”
            Em 03/08/2018 foi recebida a Mensagem nº 410, de 2018, do Presidente da República, que encaminha proposta de modificação do Projeto de Lei
nº 12/2018-CN, alterando também a ementa do projeto para dispor: "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério das Relações Exteriores,
crédito especial no valor de R$ 792.000,00 (setecentos e noventa e dois mil reais), para o fim que especifica.”
           Relator: Deputado Efraim Filho.

Foram apresentadas 02 emendas.
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, nos termos propostos pelo Poder Executivo, por meio da Mensagem nº 410/2018. Quanto às duas emendas

apresentadas ao projeto de lei inicialmente encaminhado, verifica-se que estão afetas à programação do Ministério da Educação – MEC. Contudo, tendo
em vista que a proposta de modificação do Projeto de Lei nº 12/2018-CN excluiu as programações relativas ao referido órgão, as matérias propostas pelas
mencionadas emendas ficam prejudicadas por perda de oportunidade.  
 
Resultado: ausente o relator, foi designado o Deputado Cleber Verde (PRB/MA) como relator ad hoc que apresentou o Relatório. Não houve discussão. Em
votação, o Relatório foi aprovado.
                                                                                                                              
 EXTRAPAUTA 
 
 – Sugestões de Emendas a serem apresentadas pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, ao Projeto de Lei nº 27/2018-
CN, que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019”- PLOA/2019, de acordo com o disposto no art. 44, da Resolução
nº 1/2006-CN.
Resultado: o Presidente em exercício comunicou ao Plenário que foram apresentadas pelos membros da CMO 46 sugestões de Emendas desta Comissão
ao Projeto de Lei nº 27/2018-CN - PLOA/2019. E esclareceu que conforme acordo em Reunião do Colegiado de Representantes das Lideranças
Partidárias com assento na CMO, ocorrida naquela data, em 30.10.2018, foram selecionadas 04 sugestões de emendas de Apropriação de Despesa dos
Senadores Waldemir Moka (MDB/MS) e Ana Amélia (PP/RS), e dos Deputados Mário Negromonte Jr. (PP/BA), Enio Verri (PT/PR) e Geraldo Resende
(PSDB/MS); 01 sugestão de emenda de Remanejamento de Despesa do Deputado Capitão Augusto (PR/SP); e 03 sugestões de emendas de Texto dos
Deputados Izalci Lucas (PSDB/DF), Cleber Verde (PRB/MA), Enio Verri (PT/PR), e Vicentinho Júnior (PR/TO). Discutiram a matéria os Deputados Cleber
Verde (PRB/MA), Enio Verri (PT/PR), Dagoberto Nogueira (PDT/MS), Milton Monti (PR/SP), Vicentinho Júnior (PR/TO), Capitão Augusto (PR/SP), Hiran
Gonçalves (PP/RR), Geraldo Resende (PSDB/MS), Presidente em exercício e o Senador Waldemir Moka (MDB/MS), Relator-Geral do Projeto de Lei
Orçamentária Anual para 2019. Em votação, as 08 sugestões de emendas foram aprovadas nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, e são a seguir relacionadas:
EMENDAS DE APROPRIAÇÃO DE DESPESA:
Emenda nº 01 – CMO, UO: 53201, Tipo: Apropriação – Inclusão, Localidade: Nacional, Unidade Orçamentária: CODEVASF, Funcional: 20.607.2077.20EY,
Ação: Administração de Projetos Públicos de Irrigação. Valor:  R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais).
 Emenda nº 02 – CMO, UO: 20201, Tipo: Apropriação – Inclusão, Localidade: Nacional, Unidade Orçamentária: INCRA, Funcional: 21.631.2066.9999,
Ação: Obtenção de Imóveis Rurais para Criação de Assentamentos da Reforma Agrária. Valor: R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais).
 Emenda nº 03 – CMO, UO: 36211, Tipo: Apropriação – Acréscimo, Localidade: Nacional, Unidade Orçamentária: FUNASA, Funcional:
10.511.2068.7656.0001, Ação: Implantação, Ampliação ou Melhoria de Ações e Serviços Sustentáveis de Saneamento Básico em Pequenas Comunidades
Rurais (Localidades de Pequeno Porte) ou em Comunidades Tradicionais (Remanescentes de Quilombos). Valor: R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões
reais).
 Emenda nº 04 – CMO, UO: 52121, Tipo: Apropriação – Acréscimo, Localidade: Nacional, Unidade Orçamentária: Comando do Exército, Funcional:
05.153.2058.14T5.0001, Ação: Implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras - SISFRON. Valor: R$ 300.000.000,00 (trezentos
milhões de reais).
EMENDA DE REMANEJAMENTO DE DESPESA:
Emenda nº 05 – CMO, UO: 36901, Tipo: Remanejamento - Acréscimo, Localidade: Nacional, Unidade Orçamentária: Fundo Nacional de Saúde, Ação:
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde. Valor: R$ 50.000.000,00  (cinquenta milhões de reais).
EMENDAS AO TEXTO DA LEI:
Emenda nº 06 – CMO, Tipo: Modificativa, Referência: Anexo V - Inciso I Alínea 5 Sub-Item 5.1.1, Texto Proposto: 5.1.1. Cargos e funções vagos
CRIAÇÃO: -  / PROVIMENTO, ADMISSÃO OU CONTRATAÇÃO – QTDE: 11493 EM 2019: 482619793 ANUALIZADA: 902772461.
 Emenda nº 07 – CMO, Tipo: Supressiva, Referência: Corpo da Lei - Artigo 4, Inciso V, Texto Proposto: Suprima-se o texto atual.
 Emenda nº 08 – CMO, Tipo: Aditiva, Referência: Anexo V - Inciso n. r. (5) Alínea (5) Sub-Item 5.1.9, Texto Proposto: 10.20201.99.999.0999.0Z01.0001 –
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra / Valor: 216372126.  
                                                                                              
                                                                                                                              
 EXTRAPAUTA 
- Conforme o disposto no art. 25 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, o Presidente em exercício submeteu à apreciação o Relatório de
Atividades nº 1/2018, do Comitê de Admissibilidade de Emendas – CAE, que trata sobre “Diretrizes e orientações para apresentação de emendas e
análise de sua  admissibilidade, ao Projeto de Lei Orçamentária para 2019, Projeto de Lei nº 27/2018-CN, que “Estima a receita e fixa a despesa da União
para o exercício financeiro de 2019”.
           Autor: Comitê de Admissibilidade de Emendas - CAE.
            Coordenador do CAE: Deputado Vicentinho Júnior (PR/TO).
           Membros do CAE: Deputados Alex Caniziani (PTB/PR), Aureo (SD/RJ), Hiran Gonçalves (PP/RR), Rubens Pereira Júnior (PCdoB/MA), Waldenor
Pereira (PT/BA), Weliton Prado (PROS/MG), e os Senadores Ana Amélia (PP/RS), Flexa Ribeiro (PSDB/PA) e João Alberto Souza (MDB/MA).
 
Resultado: o Relatório foi apresentado pelo Coordenador do CAE. Não houve discussão. Em votação, o Relatório foi aprovado.
                                                                                                                              
  EXTRAPAUTA 
- Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 20/2018-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República e do Ministério
da Justiça e Segurança Pública, crédito especial no valor de R$ 10.338.400,00 (dez milhões, trezentos e trinta e oito mil, quatrocentos reais), para os fins
que especifica.”
           Relator: Deputado Aluisio Mendes.

Foi apresentada 01 emenda.
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder Executivo, e pela rejeição da Emenda  nº 01.

 



Resultado: ausente o relator, foi designado o Deputado Hiran Gonçalves (PP/RR) como relator ad hoc que apresentou o Relatório. Não houve discussão.
Em votação, o Relatório foi aprovado.
                     
                                                                                                                              
 EXTRAPAUTA 
- Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 21/2018-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão e das Cidades, crédito suplementar no valor de R$ 180.686.295,00 (cento e oitenta milhões, seiscentos e oitenta e seis mil,
duzentos e noventa e cinco reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.”
           Relator: Deputado Hiran Gonçalves.

Foi apresentada 01 emenda.
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder Executivo, e pela rejeição da Emenda  nº 01.

 
Resultado: o relator apresentou o Relatório. Não houve discussão. Em votação, o Relatório foi aprovado.
                    
                                                                                                                              
 EXTRAPAUTA 
- Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 25/2018-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Educação, da Justiça e
Segurança Pública e da Integração Nacional, crédito especial no valor de R$ 32.255.385,00 (trinta e dois milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil,
trezentos e oitenta e cinco reais), para os fins que especifica.”
           Relator: Deputado Efraim Filho.
           Foram apresentadas 05 emendas.

Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder Executivo, e pela rejeição das Emendas de nºs 01 a 05.
 
Resultado: o relator apresentou o Relatório. Não houve discussão. Em votação, o Relatório foi aprovado.

SUSPENSÃO DOS TRABALHOS
Realizada a votação das matérias constantes da pauta e extrapauta, restando apenas uma matéria, o Presidente em exercício anunciou que

suspenderia  os trabalhos.
Antes, convocou a continuação da reunião extraordinária para o dia 06 de novembro, terça-feira, às 14h30min, no plenário 2 da Câmara dos

Deputados.
 

                                                                                                                   Brasília, 30 de
outubro de 2018. 

    
                         WALBINSON TAVARES DE ARAUJO

                               Secretário Executivo    

 

RESULTADO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EM 17/10/2018

1ª Reunião Extraordinária
Convocada para 17/10/2018, às 14h30min

(Iniciada às 14h57min e suspensa às 15h54min)
ABERTURA

                                                                                                                                              Os trabalhos foram abertos pelo Presidente, Deputado
Mário Negromonte JR. (PP/BA).  

                                  
                            

                                                                                                  
  Aviso  

O Presidente informou que, segundo autorização do Presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira (MDB/CE), ficou alterado o prazo
para apresentação de emendas à despesa e à receita, inclusive renúncia de receita, ao Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2019 – PLOA/2019,
para até o dia 1º de novembro. E o prazo para apresentação de sugestões de emendas pelos membros da CMO ao PLOA/2019 passou a ser até o dia
30 de outubro, às 12 horas.
                                                         
                                                
                                                                                                                              
  EXPEDIENTES

O Presidente solicitou que fossem declarados como lidos os expedientes recebidos pela Comissão, de 12 de junho a 17 de outubro de 2018, tendo
em vista que essas informações encontram-se publicadas na página da CMO na internet.

                           

                                       Apreciação da Ata da seguinte Reunião:
- 2ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 12, 19, 20 e 26 de junho e 04 e 11 de julho de 2018.

Resultado: por consenso, foi dispensada a leitura da Ata que, em votação, foi aprovada. 
                                                    
                      
                                                                                                                              
ORDEM DO DIA

        



REQUERIMENTO DE INVERSÃO DE PAUTA
– Requerimento de inversão de pauta, nos termos do art. 175, inciso IV, do Regimento Interno do Senado Federal, no sentido de apreciar inicialmente o
Item 06 – Requerimento nº 02/2018-CMO, e o Item 04 -  Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 16/2018-CN.

Autores: Deputados Evair Vieira de Melo e Geraldo Resende.
Resultado: os autores apresentaram o Requerimento de inversão de pauta. Em votação, o Requerimento foi aprovado.

                                                                                                                                                                                                                    PAUTA
06.   Requerimento nº 02/2018-CMO, que "Convida o senhor Esteves Pedro Colnago Junior, Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
Convida o senhor George Alberto de Aguiar Soares, Secretário de Orçamento Federal. Convida o senhor Blairo Borges Maggi, Ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento. Convida o senhor Luis Eduardo Pacifici Rangel, Secretário de Defesa Agropecuária, com o intuito de discutir a exclusão da
Ação "20ZV (Fomento ao Setor Agropecuário)", do quadro de Ações Orçamentárias do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao PLOA/2019.
Em conformidade ao Aviso número 142/2018-MAPA de 1º de outubro de 2018".
                Autor: Deputado Evair Evair Vieira de Melo.
Resultado:  o Autor apresentou o Requerimento. Em votação, o Requerimento foi aprovado.
04. Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 16/2018-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério Público da União, crédito
especial no valor de R$ 19.880.000,00 (dezenove milhões, oitocentos e oitenta mil reais), para os fins que especifica.”
           Relator: Deputado Geraldo Resende.

Não foram apresentadas emendas.
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder Executivo.

 
Resultado: o Relator que apresentou o Relatório. Não houve discussão. Em votação, o Relatório foi aprovado.
01. Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 11/2018-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios dos Transportes, Portos e
Aviação Civil e da Integração Nacional, crédito especial no valor de R$ 42.508.607,00 (quarenta e dois milhões, quinhentos e oito mil, seiscentos e sete
reais), para os fins que especifica.”
           Relator: Deputado Hiran Gonçalves.

Não foram apresentadas emendas.
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder Executivo.

Resultado: o Relator apresentou o Relatório. Não houve discussão. Em votação, o Relatório foi aprovado.
02. Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 12/2018-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Educação e das
Relações Exteriores, crédito especial no valor de R$ 21.317.385,00 (vinte e um milhões, trezentos e dezessete mil, trezentos e oitenta e cinco reais), para
os fins que especifica.”
            Em 3/8/2018 foi recebida a Mensagem nº 410, de 2018, do Presidente da República, que encaminha proposta de modificação do Projeto de Lei nº
12/2018-CN, alterando também a ementa do projeto para dispor: "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério das Relações Exteriores,
crédito especial no valor de R$ 792.000,00 (setecentos e noventa e dois mil reais), para o fim que especifica.”
        
           Relator: Deputado Efraim Filho.

Foram apresentadas 02 emendas.
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, nos termos propostos pelo Poder Executivo por meio da Mensagem nº 410/2018. Quanto às duas emendas

apresentadas ao projeto de lei inicialmente encaminhado, verifica-se que estão afetas à programação do Ministério da Educação – MEC. Contudo, tendo
em vista que a proposta de modificação do Projeto de Lei nº 12/2018-CN excluiu as programações relativas ao referido órgão, as matérias propostas
pelas mencionadas emendas ficam prejudicadas por perda de oportunidade.  
Resultado: ausente o Relator, a apreciação da matéria foi adiada.
03. Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 15/2018-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da justiça e Segurança
Pública, crédito especial no valor de R$ 40.867.610,00 (quarenta milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e dez reais), para os fins que
especifica.”
           Relator: Deputado Cabo Sabino.

Foram apresentadas 03 emendas.
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder Executivo, com indicação pela inadmissibilidade da emenda de nº 01, e pela

rejeição das emendas de nºs 02 e 03.
 
Resultado: o relator apresentou o Relatório. Em conformidade com o disposto no § 2° do Art.146, da Resolução n°1, de 2006, do Congresso Nacional, o
Presidente declarou inadmitida a emenda de n° 01, sugerida pelo relator. Não houve discussão. Em votação, o Relatório foi aprovado.  
05. Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 19/2018-CN, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos
órgãos do Poder Executivo Federal, crédito suplementar no valor de R$ 65.583.083,00 (sessenta e cinco milhões, quinhentos e oitenta e três mil, oitenta e
três reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.”
           Relator: Deputado Cleber Verde.

Foi apresentada 01 emenda.
Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma do Substitutivo apresentado (com ajuste técnico), e com indicação pela inadmissibilidade da

emenda nº 01.
Resultado: o relator apresentou o Relatório. Em conformidade com o disposto no § 2° do Art.146, da Resolução n°1, de 2006, do Congresso Nacional, o
Presidente declarou inadmitida a emenda n° 01, sugerida pelo relator. Não houve discussão. Em votação, o Relatório foi aprovado.  

SUSPENSÃO DOS TRABALHOS
Concluída parcialmente a votação das matérias constantes da pauta, o Presidente anunciou que suspenderia  os trabalhos.
Antes, convocou a continuação da reunião extraordinária para o dia 30 de outubro, terça-feira,   às 15 horas, no plenário 2 da Câmara dos

Deputados.
 

                                                                                                                             Brasília, 17
de outubro de 2018. 

  
                                                 WALBINSON TAVARES DE ARAUJO

                                                    Secretário Executivo

 


