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A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Declaro aberta a 4ª 

Reunião de Audiência Pública Extraordinária de 2021 da Comissão Mista de 

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

Esta reunião tem a finalidade de atender ao Requerimento nº 19, de 2021, de 

nossa autoria, aprovado na 8ª Reunião Deliberativa Extraordinária, para debater 

acerca do Projeto de Lei Orçamentária para 2022. Em outra oportunidade 

atenderemos ao Requerimento nº 16, de autoria do Deputado Carlos Zarattini, 

aprovado inclusive na 7ª Reunião Deliberativa Extraordinária, para debater sobre a 

execução orçamentária das universidades e dos institutos federais. 

Informo que esta reunião ocorre de forma semipresencial. Pode haver 

Parlamentares presentes — e nós temos instruído que aqui na Casa deve haver o 

menor número de pessoas possível, para que possamos superar esse momento 

difícil agora de aumento da pandemia no Distrito Federal — e pode haver 

Deputados participando de forma virtual, através da plataforma Zoom. Os 

convidados participarão de forma virtual. 

O Ministro da Educação disporá de 30 minutos para fazer a sua exposição, 

de acordo com o estabelecido no art. 398, inciso X, do Regimento Interno do 

Senado Federal. 

Em seguida, será aberta a fase de interpelação, conforme prescrito no art. 

398, inciso IX, do Regimento Interno do Senado Federal. 

De acordo com o estipulado no art. 398, inciso X, do Regimento Interno do 

Senado Federal, os Srs. Parlamentares inscritos para interpelar o Ministro poderão 

fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 5 minutos, tendo 

o Ministro tempo igual para responder, facultadas a réplica e a tréplica pelo prazo 

de 2 minutos. 

Aviso a todos que estão participando da reunião remotamente que a lista de 

inscrição para o debate já está aberta 

Passo a palavra, inicialmente, ao Senador Wellington Fagundes. 
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O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - Sra. Presidente, eu quero 

primeiro agradecer a V.Exa. pela confiança de ter me designado para o cargo de 

Relator Setorial da área temática Educação do Projeto de Lei Orçamentária de 

2022. E quero agradecer aqui ao Deputado Carlos Zarattini, que foi o proponente 

desta audiência. Sabemos que essa será a Pasta mais importante pós-pandemia. 

Nós vamos ter a oportunidade de discutir sobre o assunto após a fala do Ministro. 

Eu quero pedir apenas, Sra. Presidente, que nas reuniões temáticas haja 

pelo menos um assessor de Relator, porque isso, às vezes, facilita muito o nosso 

trabalho. Em cada sessão em que houver um Ministro, o Relator daquele tema 

poderia ter um assessor presente. 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT - SP) - Pela ordem, Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Com a palavra, pela 

ordem, o Deputado Carlos Zarattini. 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT - SP) - Eu gostaria muito de agradecer a 

presença do Ministro e dos seus Secretários aqui hoje. 

Houve uma pequena confusão, e gostaria de esclarecer, porque, pelo nosso 

requerimento, também participariam os Presidentes da ANDIFES e do CONIF, 

mas a Presidente Rose de Freitas prefere fazer a reunião com a participação 

deles em outra data. 

O Ministro, ali na antessala, me confirmou que poderia voltar numa outra 

oportunidade. 

Não é isso, Ministro? 

O SR. MINISTRO MILTON RIBEIRO - Isso mesmo. 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT - SP) - Ele voltaria para fazer o debate com 

essas duas entidades. 

Este problema é recorrente, Senadora: nós aprovamos o Orçamento e, como 

houve neste ano e em outros anos, depois temos que discutir a execução das 

verbas dos institutos e das universidades. 
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Eu só queria esclarecer isso, para que não fique uma confusão com os 

Presidentes da ANDIFES e do CONIF. 

Muito obrigado, Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Antes de passar a 

palavra para o Ministro, eu quero fazer um esclarecimento. 

Na verdade, hoje nós estamos contando com a presença do Ministro em 

função, inclusive, de pleitos anteriores, Deputado Carlos Zarattini. Qual foi a 

proposta fundamental aprovada nesta Comissão? Foi a de que nós não queríamos 

ser entubados com nenhum orçamento para, depois, ficarmos brigando aqui com 

emendas para alterar, para colocar um recurso pequeno aqui e acolá. 

A educação é prioridade deste País e precisa ser levada a sério, tanto é que 

está aqui o Relator, o Senador Wellington Fagundes, já designado para começar 

esse trabalho. Eu quero dizer que aqui contaríamos, com muito prazer, com a 

presença das instituições, da ANDIFES e do CONIF, só que o convite feito — e foi 

um requerimento assinado por mim — era para que nós ouvíssemos e 

debatêssemos com o Ministro, para, em seguida, fazermos um encontro, Senador 

Wellington Fagundes, com o Ministro da Economia, para tratar especificamente 

desse assunto. Já foi aceita pelo Ministro uma outra reunião, que contará com a 

participação dos que estão presentes hoje, sem que tenhamos agendado isso. 

Passo a palavra ao Sr. Ministro da Educação, Milton Ribeiro, para que ele 

faça a... 

(Intervenção fora do microfone.) 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu gostaria que V.Exa. 

me desse um prazo. V.Exa. foi escolhido Relator hoje. Teremos um tempo para 

organizar isso e com todo o cuidado que nós temos que ter com a questão da 

pandemia. 

Não deu certo a primeira iniciativa de permitir que os assessores viessem, 

mas, em função dos Relatores, nós teremos que fazer um procedimento 

diferenciado. 



 

CÂMARA DOS DEPUTADOS CD - 4 
DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO – DETAQ 
 
CMO (Reunião, Audiência Pública) 17/08/2021 

 

 

Passo a palavra ao Ministro Milton Ribeiro, Ministro de Estado da Educação. 

O SR. MINISTRO MILTON RIBEIRO - Primeiramente, eu quero 

cumprimentar todos os presentes, aqueles que estão nos acompanhando também 

remotamente e, em especial, a Presidente da Comissão Mista de Orçamento, do 

Congresso Nacional, a Senadora Rose de Freitas, e os demais Parlamentares e 

autoridades que aqui se encontram e nos prestigiam. 

É uma grande honra estar aqui neste momento em que o Ministério da 

Educação poderá apresentar suas considerações sobre o panorama orçamentário 

da Pasta neste ano e as expectativas para o exercício seguinte. 

Faço aqui uma observação minha, pessoal: assim como, na pandemia, os 

médicos foram os grandes protagonistas, os hospitais, os enfermeiros, os 

profissionais de saúde, eu creio que, no pós-pandemia, os grandes protagonistas 

serão exatamente os professores e todos os profissionais de educação. Creio que 

essa é a razão de ter tido a honra de ter recebido esse convite da Sra. Presidente 

da Comissão para ser o primeiro Ministro a ser ouvido nesse exercício 

democrático de discutirmos o destino dos recursos públicos neste País. O 

Ministério da Educação promoveu e vem promovendo ações para restabelecer a 

dotação orçamentária, na expectativa de melhoria econômica do País. 

Eu tenho recebido também, e aqui faço uma interlocução, algumas 

observações — não digo críticas — de que o MEC estaria, eventualmente, muito 

passivo diante de valores e ações do Ministério da Economia. Eu tenho um 

entendimento um pouco diferente, e não é pelo muito falar que nós seremos 

ouvidos. Faço até mesmo o registro de que lata vazia é que faz mais barulho. Eu 

não quero ser esse tipo, eu não estou aqui com uma função própria, eu estou aqui 

como educador. E aquilo que eu puder fazer para ajudar a educação brasileira 

como devedor que sou da escola pública eu vou fazer. Este é o compromisso que 

faço e tenho feito com os integrantes da educação, tanto das universidades como 

dos institutos e escolas públicas. Os senhores têm visto a minha ação. 
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Fomos o primeiro Ministério a conseguir uma liberação de bloqueios, 

recentemente — havia bloqueios por questões conjunturais da administração 

pública brasileira. 

Desde a publicação da Lei Orçamentária Anual, em abril deste ano, não 

medimos esforços para priorizar iniciativas que garantam a transferência de 

recursos para Estados e Municípios que mitiguem os efeitos da pandemia na 

educação básica brasileira, para as instituições federais de ensino, em especial os 

programas de residência médica e multiprofissional, de assistência estudantil e de 

apoio a pesquisa e inovação, como também de assistência médico-hospitalar por 

meio dos hospitais universitários. 

Vale lembrar ainda que eu só tive acesso ao orçamento deste ano em maio. 

Foi aí que eu comecei a agir, a tentar fazer as destinações próprias dos recursos. 

Nosso compromisso é garantir a todos os alunos o acesso a escolas e 

universidades reabertas, mas sabemos que a longa interrupção das atividades 

escolares deixará um legado a ser superado, que exigirá o incremento de ações 

destinadas a garantir a equidade de oportunidades educacionais das crianças e 

jovens, tão fortemente abaladas em razão da crise sanitária. 

Vamos mostrar um gráfico, àqueles que puderem acompanhar. 

(Segue-se exibição de imagens.) 

É importante registrar que o orçamento do Ministério da Educação em 2021, 

quando comparado ao orçamento de 2014, já descontada a inflação do período, 

teve crescimento real de 5,9%, ou aproximadamente 8 bilhões de reais. O 

orçamento da educação é, em linhas gerais, dividido em despesas obrigatórias e 

despesas discricionárias. O estabelecimento do teto de gastos, aliado ao 

crescimento contínuo das despesas obrigatórias, em especial para pagamento de 

pessoal, tem pressionado o orçamento discricionário do MEC, reduzindo os 

montantes destinados às despesas discricionárias e à flexibilidade da Pasta para 

indução de políticas públicas. 



 

CÂMARA DOS DEPUTADOS CD - 6 
DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO – DETAQ 
 
CMO (Reunião, Audiência Pública) 17/08/2021 

 

 

Vale lembrar que a carreira universitária, sobretudo, é uma carreira dinâmica. 

Com o passar do tempo, de um ano para outro, alguns dos senhores docentes 

ganham uma posição que também afeta o orçamento. Eles passam de uma 

posição para outra — superior — e passam a perceber mais nos seus honorários, 

nos seus salários. Isso naturalmente atinge as despesas discricionárias, não 

somente o custeio, mas as discricionárias também. 

Não obstante, o Ministério da Educação vem realizando gestões no sentido 

de otimizar os gastos com educação. Com maior eficiência na aplicação dos 

recursos, sobras orçamentárias podem ser redirecionadas para as prioridades do 

MEC. Além disso, o Ministério vem trabalhando para dar maior transparência e 

para apoiar o uso de cerca dos 15 bilhões de reais disponíveis nas contas 

correntes de Estados e Municípios, transferidos pelo FNDE. 

Então, este registro é bom: nós já temos 15 bilhões de reais nas contas de 

Municípios e Estados. Estão alguns, inclusive, em execução, mas a maior parte 

ainda está sem execução. Esse valor considera os programas federais de anos 

anteriores como transferências de recursos já realizadas, ou seja, os valores já 

foram repassados pela União, mas, por diversos motivos, até hoje não foram 

executados pelos Estados e Municípios, totalizando cerca de 10 bilhões de reais 

pendentes de execução nas contas dos entes. Considero ainda o salário 

educação na ordem de 5 bilhões de reais, lembrando que o salário educação não 

pode ser aplicado no custeio de pagamento de salários. Estão lá aguardando a 

execução pelos senhores gestores da ponta. Está aí o nosso quadro. 

Além de buscar maior eficiência na alocação dos recursos públicos 

disponíveis, é preciso que as políticas públicas estabelecidas alcancem seu 

objetivo de aperfeiçoar a qualidade da educação brasileira. De 2012 a 2018, 

somente com as despesas discricionárias, o MEC teve disponíveis 215 bilhões de 

reais. Quero repetir esse número: de 2012 a 2018, o MEC teve disponíveis 215 

bilhões de reais. Em 2015, quando o MEC teve o maior orçamento de sua história, 

alcançando quase 40 bilhões de reais — 39,4 bilhões —, o Brasil teve seu pior 
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desempenho no PISA em todas as disciplinas avaliadas: leitura, matemática e 

ciências. 

O que eu estou querendo mostrar aos senhores e a todos que me ouvem é 

que não é a quantidade de recursos apenas que faz a diferença na educação 

brasileira. Se fosse assim, em 2015, nós teríamos a melhor qualidade na 

avaliação da educação brasileira nos certames internacionais. O problema todo, a 

questão toda é gestão, aplicação correta dos recursos públicos na ponta. Isso tem 

que ser feito com critério, com seriedade, com respeito aos tributos públicos que 

tanto eu, quanto os senhores temos que pagar ao nosso ente federativo, à nossa 

Federação. 

Então, repito: em 2015, foram 39,4 bilhões de reais de recursos 

discricionários, o maior da história. O ano de 2015 não é necessariamente o 

melhor ano da educação brasileira. Esse resultado mostra que as políticas 

públicas educacionais do período não foram bem-sucedidas em formar nossas 

crianças e jovens para conviverem no mundo globalizado. Ressalto em especial o 

insucesso das políticas de alfabetização desse período. 

Por essa razão, no nosso Governo foi criada uma secretaria específica e 

uma nova política nacional para transformar a alfabetização do Brasil. O lema do 

MEC agora é: aprender a ler para ler para aprender. Não adianta enchermos de 

universidades e cursos superiores o território nacional apenas. Isso, sim, é 

importante — é claro que é: dar acesso às pessoas. Mas precisamos ter a 

ferramenta mínima de conhecimento, que é a alfabetização, para que as pessoas 

alfabetizadas tenham acesso ao ensino superior e não se tornem parte de um 

grupo de pessoas simplesmente analfabetas funcionais que estão aí a requerer 

dos gestores do ensino superior 1 ano ou geralmente meio ano de adaptação, 

para aprenderem noções básicas que deveriam trazer da educação básica, mas 

não conseguem trazê-las, por adoção de políticas pedagógicas, no meu 

entendimento, equivocadas. 
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Essa política de alfabetização foi constituída em cooperação com a 

Universidade do Porto e com o Instituto Politécnico do Porto e baseia-se em 

estudos científicos e nas experiências de países com políticas de alfabetização 

exitosas. Eu não tenho nenhuma vergonha, como Ministro, de copiar o que os 

outros fazem de certo. Eu só não quero copiar o que fazem de errado. E nós 

fizemos isso. Fomos à nossa pátria mãe, a Portugal, buscar esse tipo de parceria, 

considerando os resultados que eles tiveram. Portugal era considerado uma nação 

de analfabetos, e isso foi transformado pela adoção de algum tipo de política — 

essa que nós queremos aprender. E hoje o material produzido, que teve seu início 

lá nas universidades portuguesas no âmbito dessa política, já foi solicitado pelo 

Ministério da Educação de Portugal para uso naquele país, que hoje é referência 

no PISA. Então, notem: Portugal reconhece que os estudos e a forma como 

tratamos a questão de alfabetização foi exitosa — uso essa palavra novamente — 

a tal ponto de eles pedirem autorização para que o MEC pudesse emprestar essas 

ferramentas para que elas pudessem ser utilizadas por eles em território 

português. 

Outra reflexão importante é a exata compreensão das fontes de 

financiamento da educação básica brasileira. Os recursos do FUNDEB, salário-

educação e os recursos próprios de Estados e Municípios representam hoje 97% 

de todos os recursos destinados à educação básica. 

Vale lembrar aqui essa observação: quando eu digo que FUNDEB, salário-

educação e os recursos do Estado representam 97%, os outros 3% são os 

programas do FNDE. Trata-se dos programas de auxílio à construção de creches 

e escolas, para os ônibus, atividades de capacitação, inclusive conectividade. Isso 

quer dizer que 3% estão com o poder discricionário — por assim dizer, o da 

gestão do MEC —, e os outros já estão na ponta como deveriam estar. 

Os recursos dos programas federais repassados pelo FNDE, já considerando 

os repasses obrigatórios, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar — 

PNAE, o Programa Nacional de Transporte Escolar — PNAT e Programa Dinheiro 



 

CÂMARA DOS DEPUTADOS CD - 9 
DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO – DETAQ 
 
CMO (Reunião, Audiência Pública) 17/08/2021 

 

 

Direto da Escola — PDDE, representam apenas, repito, 3% da cesta de recursos 

para este nível de ensino. 

Em relação ao exercício de 2021, o orçamento total do MEC corresponde a 

145,7 bilhões de reais, sendo 77,2 bilhões de reais ou 53% para pessoal; 19,8 

bilhões de reais ou 13% para despesas discricionárias; 47,7 bilhões de reais ou 

33% para as demais despesas, como FUNDEB, salário-educação, FIES, 

concessão, PNAE, PDDE e PNAT; e 1 bilhão de reais ou 1% para emendas. 

Em 2021, comparativamente a 2020, enquanto o orçamento total cresceu 

3%, o orçamento para despesas discricionárias foi reduzido em 14%. Isso é a 

constatação pelo lockdown: corte de despesas. 

Por outro lado, para o PLOA de 2022, o MEC realizou estudos que 

permitiram a transferência de parte do orçamento de despesas obrigatórias de 

pessoal, que é o gasto para o orçamento discricionário. Essa medida representou 

uma projeção de aumento para 2022 de 7,2% em relação ao ano corrente. 

Nesse orçamento, nesse aumento, vale lembrar — e aqui faço referência ao 

Deputado Zarattini, que é cuidadoso para com a área de educação —, está 

aumento de 17%, relativamente ao ano passado, nas verbas discricionárias para 

as universidades federais, estabelecido por nós em conversa já tida com o nosso 

grupo e com todo o Ministério da Educação; e de 28%, comparativamente, das 

verbas discricionárias deste ano para o ano que vem para os institutos federais. 

Esses recursos poderão suprir diversas necessidades do MEC, como a 

recomposição do Programa Nacional de Assistência Estudantil e o pagamento das 

bolsas de residências médicas, por exemplo. Não obstante, ainda restam algumas 

necessidades adicionais de recursos para despesas previstas para 2022. 

Cito as principais necessidades: para livro e material didático, sob a 

justificativa de cumprir os ciclos de aquisições e reposições, necessita-se de 304,5 

milhões de reais; para ensino médio em tempo integral — isso é algo que nós 

vamos enfatizar e precisamos enfatizar neste novo período —, sob a justificativa 

de complementar o aporte anual previsto pelo programa, necessita-se de 200 
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milhões de reais; para o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares — 

PECIM, sob a justificativa de permitir a manutenção e a ampliação no número de 

escolas, necessita-se de 23,1 milhões de reais; para o Educa Mais Norte e 

Nordeste — esse é um novo programa em que nós, seguindo a orientação dos 

grandes organismos internacionais, estamos olhando para aqueles mais 

necessitados, para aqueles que são mais carentes, mais vulneráveis, e 

localizamos esse grupo no Norte e Nordeste —, necessita-se de 760 milhões de 

reais; para institutos federais, sob a justificativa de recompor o orçamento para 

funcionamento e assistência estudantil e apoiar a consolidação da expansão e 

funcionamento, necessita-se de 237,2 milhões de reais mais 228,4 milhões de 

reais; para universidades federais, sob a justificativa de recompor orçamento para 

os contratos continuados, necessita-se de 1 bilhão 297 milhões e 200 mil reais, já 

para apoiar a consolidação da expansão e funcionamento necessita-se de 404,1 

milhões de reais; para o Programa Novos Caminhos, sob a justificativa de retomar 

a oferta de vagas para a qualificação de pessoal, necessita-se de 103,2 milhões 

de reais; para a manutenção do REHUF da EBSERH, sob a justificativa de 

implementar o novo hospital universitário da UNIFAP e atender demandas 

específicas dos demais hospitais universitários, necessita-se de 204 milhões de 

reais; para bolsas e Portal CAPES, sob a justificativa de viabilizar o pagamento 

integral das bolsas e o portal, necessita-se de 803,3 milhões de reais; fora a 

inovação no Educação Conectada, para o que se precisa de 150 milhões de reais. 

Eu tenho sofrido muitas pressões, até de outros setores, porque o Brasil é 

um País multifacetado. Recebi uma observação que vale a pena apresentar: 

apesar de todo o esforço que temos feito em relação às universidades federais, 

por exemplo, Sra. Presidente, a cada 100 alunos dessas instituições, apenas 46 

se formam, e são os melhores, os mais escolhidos. Alguma coisa nós precisamos 

fazer para que esses números possam chegar a ser um pouco melhores; não digo 

que eles devem melhorar 100% porque sempre há algum obstáculo. Repito: de 

100 alunos que deveriam se formar nas universidades federais, apenas 46 de fato 
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se formam — esse dado foi tirado do censo, mas está apresentado conforme 

nossa análise —, apesar de todos os recursos dedicados às universidades. 

Nesse cenário, destaco que os investimentos na disponibilização de novos 

livros didáticos de qualidade são uma prioridade para o Ministério da Educação. 

Todos sabemos que o Programa Nacional do Livro Didático é o maior programa 

do mundo e atende cerca de 47 milhões de alunos e mais de 2 milhões de 

professores. O orçamento do programa precisa ser garantido, para se 

contemplarem os alunos desde o início das suas trajetórias escolares, fase em 

que se garante o futuro das aprendizagens da criança até a conclusão do ensino 

médio. Como V.Exas. bem sabem, a alocação de recursos nessa política resultará 

em maior retorno social para o Estado brasileiro. 

Garantir orçamento para os programas das instituições federais também é 

uma necessidade, a qual considero uma das mais relevantes para o País. 

Destaco ainda a importância de reforço no orçamento do Programa Ensino 

Médio em Tempo Integral — as evidências científicas mostram que o aluno 

envolvido no ensino médio em tempo integral é muito mais bem avaliado e tem um 

ganho real em sua vida acadêmica — e também no orçamento do Programa de 

Inovação Educação Conectada, especialmente pela necessidade que teremos de 

recuperar o aprendizado dos milhões de alunos que ficaram longos períodos sem 

aulas presenciais. 

Apesar de isso ser o óbvio, vale lembrar que vivemos um período 

extraordinário na educação do Brasil. Os lugares que mais sofreram com a 

pandemia foram as escolas, que ficaram fechadas. O Brasil é um dos recordistas 

em número de escolas fechadas. Então, vale lembrar isso. 

Nós precisamos fazer deste novo ano que se avizinha o ano da educação no 

Brasil, o ano da recuperação no Brasil. Eu, é claro, estou aberto a ouvir conselhos, 

diante daquilo que nós propusemos aqui em nosso orçamento. 
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Por fim, o MEC trabalha hoje com a perspectiva de solucionar os milhares de 

obras de educação em andamento, paralisadas ou canceladas em todo o território 

nacional. 

Srs. Parlamentares, quando cheguei ao MEC, em julho — estou lá há pouco 

mais de 1 ano —, encontrei 4 mil obras paradas. Para a compreensão de alguns 

Parlamentares, explico que, em vez de começarmos obras novas, nós terminamos 

3,5 obras por dia, porque não podíamos imaginar o dinheiro largado, enterrado, 

sendo depredado. Até os batentes das escolas em construção eram roubados. 

Então, é importante que os senhores saibam que isso foi feito pelo MEC. 

Uma vez um Parlamentar me procurou para tratar a respeito daquilo que eu 

falo e faço. Ele falou: "O senhor devia dar mais visibilidade àquilo que faz no MEC 

ou falar mais sobre isso". Aí ele me contou uma história sobre o pato e a galinha, 

disse que comemos mais ovo de galinha porque, quando bota um ovo, a galinha 

faz um estardalhaço, e o pato, não. Olhe, eu achei interessante a ilustração, mas 

esse não é meu perfil. O que eu quero entregar para a Nação brasileira, como 

minha resposta de gratidão e de idealismo, por ter estudado em escola pública, é 

um resultado, um legado, alguma coisa realmente factível. Não tenho nenhum 

interesse em virar celebridade, não sou candidato a nada, não sou filiado a partido 

nenhum — respeito a classe política, mas não tenho nenhuma pretensão dessa 

natureza. Por isso, não tenho essa perspectiva da visibilidade, com respeito 

àqueles que me aconselharam sobre isso. O que eu tenho feito é trabalhar. É isso 

que eu tenho feito. E eu tenho buscado fazer o melhor possível para melhorar a 

educação brasileira. 

Recursos de emendas individuais ou de bancada podem ser direcionados 

para a conclusão desse passivo que apresentei e para que iniciemos uma nova 

era na ampliação do acesso. 

Água e saneamento. Existem milhares de escolas no Brasil que não têm 

saneamento básico, que não têm eletricidade, que não têm água. Algumas nem 
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telhado têm. Isso não foi inventado neste Governo, foi uma herança que recebi. 

Mas não quero olhar para trás, quero caminhar rumo à solução do assunto. 

O MEC conta com o apoio de todos os Parlamentares — eu tenho sido muito 

bem tratado pelos senhores — para o fortalecimento do seu orçamento e se 

coloca à disposição para esclarecimentos adicionais. 

Muito obrigado. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Sr. Ministro, nós 

contamos com cerca de 20 Parlamentares na audiência, entre aqueles que 

participam remotamente e aqueles que se encontram presentes. Nós faremos 

perguntas, porque todo este raciocínio vai desenhar a proposta que esta 

Comissão defenderá para ajudar a educação. 

O primeiro que terá a palavra será o Sr. Senador Wellington Fagundes. Em 

seguida falarão os Deputados Carlos Zarattini, Alice Portugal, Domingos Sávio, 

Danilo Forte e Daniel Almeida. 

Mais alguém quer falar? (Pausa.) 

Com a palavra o Senador Wellington Fagundes. 

V.Exa. terá o tempo de 5 minutos. 

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - Mais uma vez, bom dia, 

Presidente. 

Cumprimento o Deputado Carlos Zarattini, nosso 1º Vice-Presidente. 

Quero cumprimentar aqui também toda a equipe do Ministro Milton Ribeiro, 

especialmente o Wagner Vilas Boas, que é um Secretário excelente, 

extremamente atencioso e muito competente; e o Sr. Tomás Dias Sant´Ana, que é 

o Secretário de Educação Profissional — já o convidei para ir ao meu Estado do 

Mato Grosso, com o Ministro e toda a equipe, convite que faço questão de repetir 

aqui publicamente. 

Quero cumprimentar, ainda, o Marcus Vinicius David, Reitor da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, e o Victor Godoy, que é o nosso Secretário Executivo. 
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Tivemos, inclusive, a oportunidade de conversar com o Victor Godoy. Ele 

estava no Palácio, Ministro, representando o Ministério, quando, junto com o 

Presidente da República e com vários Ministros, assinamos projeto de lei de 

minha autoria que autoriza a produção de IFA para vacinas contra a COVID por 

parques industriais de vacina animal, da indústria veterinária, que é muito robusta 

no Brasil, porque o País é um grande produtor e exportador de proteína. Não 

temos hoje indústria de vacina humana, mas temos 22 indústrias de vacina 

veterinária. Esse projeto, com certeza, vai permitir que o Brasil, com ajuda, em 

especial, do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovações, possa, até o final do ano, produzir vacina suficiente para imunizar 

todos os brasileiros. 

Vacina no braço de todos os brasileiros, essa é a ordem, inclusive por causa 

da preocupação com a nova onda que está sendo causada pela variante Delta. 

Ela já está acontecendo nos Estados Unidos, causando inquietação imensa na 

população que não foi vacinada. 

As universidades cumprem também, muito bem, esse papel de solucionar 

muitas questões da pandemia, assim como as escolas técnicas federais no interior 

do Brasil, que ajudaram muito. Por isso, quero parabenizar o Ministério, sim, com 

as suas unidades. 

Cito também a EBSERH. Tivemos a oportunidade de aprovar um projeto 

construído no MEC que permitiu que a EBSERH e também as novíssimas 

universidades pudessem contratar as pessoas que estavam concursadas pela 

EBSERH. Com isso, as novíssimas universidades puderam nomear, preencher os 

cargos, para alcançarem mesmo o seu pleno funcionamento. 

Ministro, quero agradecer por sempre ter tido a atenção do seu Ministério, de 

V.Exa., assim como de toda a sua assessoria. 

Para mim é uma honra, já com 30 anos de mandato, poder ser hoje o Relator 

da área da educação, o que acredito que será um grande desafio, como V.Exa. 

mesmo abordou. 
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Temos o problema das obras inacabadas. Tive a oportunidade de estar no 

FNDE, logo no início do seu mandato, Ministro, e fiquei realmente estarrecido 

quando lá me disseram que havia mais de 2 mil obras inacabadas no FNDE — 

escolas, creches e outras unidades da área. Vejo a sua preocupação ao falar do 

tema. Precisamos concluir essas obras, porque obra inacabada não serve para 

nada, é desperdício de recurso público e, quando é recomeçada, ainda demanda 

mais gastos. Então, vejo com muito bons olhos a fala de V.Exa. sobre isso. 

Estamos agora no momento da retomada das aulas presenciais. Espero que 

ocorra mesmo uma verdadeira retomada, acredito que ocorrerá. Temos que 

propiciar, é claro, segurança para os alunos, para os professores, para os 

familiares e para todos os profissionais das unidades escolares. 

Sempre tenho falado isto e volto a insistir, Sr. Ministro: no Brasil, inverteu-se 

a coisa. Muitas famílias entendem que o papel das escolas é educar os seus filhos 

— "Ah, se o meu filho está com problema, a escola que se vire". Não. O papel da 

escola é ensinar os nossos alunos. Então, tem que haver uma parceria muito 

grande. 

Nós temos que buscar fazer um grande mutirão para levar a família para 

dentro das escolas, principalmente no final de semana. Escola fechada no final de 

semana normalmente leva a problema de depredação e tudo mais. 

Há muitos temas, mas eu vou ser obediente ao horário. 

Há a questão da conectividade nas escolas, que precisa de muito recurso. 

Temos o FUST. Vamos ver o que podemos fazer. 

Aprovamos o FUNDEB, e o recurso desse fundo é uma grande esperança. 

Já estavam querendo mexer no FUNDEB, Presidente. Acho que vamos ter que 

discutir muito isso. 

Eu finalizo, realmente, dizendo da importância que tem o ensino 

profissionalizante, que ressalto não só por ser ex-aluno dele, mas porque V.Exa. 

realmente tem focado nisso. Às vezes, há muitas pessoas formadas nas 

universidades e não há técnicos para fazer o básico. 
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Eu tenho conversado muito com o Ministro de Ciência e Tecnologia e, 

inclusive, gostaria de promover uma reunião. Está previsto que ele venha aqui 

hoje, mas sugiro que, depois, quem sabe, façamos uma reunião com os dois 

Ministérios, para discutirmos o Orçamento e vermos de que forma podemos 

trabalhar o orçamento do Ministério da Educação em conjunto com o do Ministério 

da Ciência e Tecnologia, porque eu acho que um pode ajudar o outro em muita 

coisa. 

Presidente, sendo religioso quanto ao nosso horário, eu agradeço muito, 

mais uma vez, à V.Exa. Temos uma experiência de luta nesta Casa. Tenho a 

felicidade de ser seu amigo desde o nosso primeiro mandato. 

São 30 anos de convivência aqui, ela como Deputada, e eu também. Tenho 

certeza de que isso vai unir muito a força do nosso trabalho. 

Acredito muito — e quero ser obediente — no sistema presidencialista, em 

que quem comanda é a Presidente. Assim, estou pronto para receber as ordens. 

(Risos.) 

Ministro, espero que possamos, especialmente na área da educação, fazer 

algo que traga esperança, porque mais de 500 mil vidas foram perdidas. Quem 

não tem um amigo, um familiar envolvido nisso? Todas as pessoas estão 

traumatizadas, há muitos órfãos. Enfim, temos que fazer um trabalho inovador, e 

eu gostaria muito de discutir isso. 

Muito obrigado 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Tem a palavra o 

Deputado Carlos Zarattini. 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT - SP) - Obrigado, Sra. Presidente. 

Quero cumprimentar o Ministro, os seus Secretários, os Deputados, as 

Deputadas, os Senadores, as Senadoras, todos os que tão nos acompanhando. 

Ministro, a nossa assessoria fez uma atualização de alguns dados do 

Orçamento utilizando índices, como o IPCA — no caso deste ano, ela utilizou a 

projeção do IPCA. Nós constatamos que as despesas discricionárias do MEC, em 
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2014, que foi o ponto alto delas segundo essa atualização, chegaram a 48 bilhões 

de reais. Neste ano, elas são de 20 bilhões de reais. Esse é um número próximo 

daquele que o senhor citou, mas aqui há o problema da atualização. De toda 

forma, nós estamos falando de menos da metade daquilo a que se chegou em 

2014. 

A função ensino superior teve seu ponto alto em 2015, com 19 bilhões e 125 

milhões de reais, e hoje esta com 9 bilhões de reais. Na função ensino 

profissional, de 10 bilhões em 2014, nós chegamos agora a 2 bilhões 537 mil, 

praticamente um pouco mais do que um quinto do valor, o que nos deixa muito 

preocupados. V.Exa. falou da melhor utilização de recursos. Eu também sou 

sempre a favor de melhorarmos a utilização dos recursos, e sempre é possível 

fazê-lo. Porém, tal redução nós consideramos que compromete demais o 

funcionamento das universidades e dos institutos federais. 

Eu quero dizer a V.Exa. que me espanta o valor destinado neste ano para a 

educação de jovens e de adultos. Nós chegamos a ter mais de 1 bilhão de reais 

em 2011, depois este valor foi reduzido, mas agora chegou a um ponto em que 

nós temos 9 milhões para a educação de jovens e de adultos. Nós sabemos que, 

em se tratando de alfabetização, a maior porcentagem de analfabetos é 

geralmente constituída de pessoas de mais de idade, que têm uma dificuldade 

muito grande para voltar à escola, frequentá-la, se é que algum dia foram à 

escola. Portanto, é preciso um cuidado muito grande, além do desenvolvimento de 

uma atividade muito intensa junto às comunidades. 

O Programa de Educação de Jovens e Adultos nos parece completamente 

abandonado. Eu gostaria de ouvir o senhor sobre isso. V.Exa. citou este assunto, 

mas eu gostaria que o detalhasse um pouco mais. 

Outra questão que me vem agora diz respeito às obras inacabadas que 

foram citadas — o Senador Wellington Fagundes também as citou. O corte de 

recursos se inicia exatamente em 2017, com o teto de gastos. Evidentemente, 

Senador Wellington, as obras foram paralisadas, mas me espanta que seja 
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iniciado um novo programa de escolas militares exatamente quando nós temos 

toda essa quantidade de obras inacabadas. Por que nós não priorizamos as obras 

inacabadas e as concluímos? Eu também sou a favor de que elas sejam 

concluídas. 

Por fim, sobre a educação conectada, eu queria elogiar V.Exa. num aspecto. 

V.Exa. nos trouxe uma proposta clara. Nós vamos ter a presença, na próxima 

reunião, de reitores de universidades e de institutos, até para discutirmos melhor e 

termos outros pontos de vista. Mas eu quero elogiá-lo porque o senhor nos trouxe 

algo muito claro. Quero dizer que nós ficamos muito impactados com o veto à 

utilização de recursos do fundo de telecomunicações — era exatamente para isso. 

Eu quero conclamar os Senadores e os Deputados para derrubar este veto e 

ajudar o Ministro da Educação a estabelecer a educação conectada. 

Muito obrigado, Sra. Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Vamos estabelecer um 

critério: três perguntas, e o Ministro responde às três. 

Tem a palavra a Deputada Alice Portugal. 

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Obrigada, Senadora Rose de 

Freitas, nossa querida Presidenta. Cumprimento o Ministro Milton Ribeiro; o 

Deputado Carlos Zarattini, proponente desta audiência; o Senador Relator, que 

expressou posições muito positivas. 

Sr. Ministro, primeiro, quero dizer que é importante sua presença. Aliás, 

V.Exa. não tem se negado a participar. No entanto, eu quero expressar algumas 

preocupações. Com a pandemia, nós tivemos, obviamente, problemas 

relacionados à adaptação das universidades, dos institutos federais e de toda a 

rede educacional, que precisará ser adequada agora, com a imunização completa 

dos professores. Eu acredito que, até o mês de setembro, nós tenhamos, no 

território nacional, a imunização finalizada. Portanto, é possível que a rede volte 

no fim de setembro. No início de outubro, digamos, de maneira compacta, integral, 
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nós teremos tudo em funcionamento, eu espero, dentro dos regramentos e das 

adaptações necessárias. 

Nós vamos precisar gastar dinheiro com janelas, já que nós temos escolas 

sem janelas, assim como temos escolas sem água no Brasil profundo. É óbvio que 

muita coisa mudou, muita coisa melhorou, o FUNDEB é um advento, mas é 

evidente que nós temos graves problemas na educação. 

Hoje nós estamos com um problema de contingenciamento no Orçamento de 

2021, que chegou a 2,7 bilhões — 2,7 bilhões! — em despesas bloqueadas, isso 

após 1 ano de difícil enfrentamento da pandemia. Obviamente, na LOA, 

sancionada no mês passado, somam-se quase 20 bilhões por causa dos vetos. 

Houve, portanto, perda para a educação. Esses vetos, Deputado Zarattini, que 

somam 1,1 bilhão, representam uma restrição para diferentes políticas da rede 

federal. 

Vou falar da rede federal, deixo a educação básica. V.Exa. tem a planilha 

com fluidez. O que temos: ação de apoio ao desenvolvimento da educação básica; 

apoio à expansão, à reestruturação e à modernização de instituições; 

comprometimento de programas de pesquisa, como as bolsas da CAPES; 

assistência estudantil das instituições federais de ensino superior; apoio ao 

financiamento para a limitação de orçamento para serviços terceirizados; e 

dificuldade na preparação do retorno ao ensino presencial, como eu introduzi. 

Aliás, eu gostaria de pedir a V.Exa. que recebesse a Associação Nacional de Pós-

Graduandos — ANPG, que realmente tem se alarmado com a situação, que é 

grave. Eu gostaria de saber como V.Exa. pretende enfrentar esse corte 

orçamentário. 

Na minha humilde opinião, Senadora Rose, nós deveríamos pedir uma 

suplementação de recursos para 2021. É necessária uma suplementação de 

recursos para 2021 porque, senão, nós podemos ter um apagão nas instituições 

federais. Os reitores têm chamado a atenção para este fato, daí a pertinácia do 

pedido para que a ANDIFES estivesse aqui hoje. As universidades têm autonomia 
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financeira e administrativa, os reitores têm o domínio integral em relação a essas 

dificuldades, inclusive na perspectiva de adaptação ou adequação ao período de 

transição da pandemia. O pedido do Deputado Zarattini é fundamental. Com a 

ANDIFES e o CONIF aqui presentes, nós poderíamos ouvir, de viva voz, os 

reitores, que têm se reunido com V.Exa. 

Portanto, eu quero deixar esta indagação. Infelizmente, eu não vou ouvi-los 

de viva voz, porque tenho uma audiência da bancada feminina com o Presidente 

Arthur Lira e tenho que me destinar para lá. Esta é a primeira coisa. 

O Ministro se sente com autonomia, diante de um governo que tem um 

esquema econômico propalado, para dizer "Eu, como Ministro, sou Ministro do 

Governo, mas as universidades precisam, os institutos federais precisam"? O que 

nós esperamos do MEC é autonomia para dizer: "Nós queremos essa 

suplementação". 

Segundo, em relação à Lei Orçamentária, eu acredito que o ideal termos a 

restituição dessas perdas, desse contingenciamento, para 2022. Se continuarmos 

com este decréscimo orçamentário, nós poderemos chegar a um limite, de modo 

que aquilo que está preconizado na reforma administrativa pode vir a ser 

estruturado. Nós não gostaríamos de ver a educação brasileira "voucherizada", 

Ministro, recebendo um tíquete para pagar uma creche na esquina de um bairro, 

com professores que não sejam de carreira e que não tenham sido ensinados 

para ensinar. Nós vamos contratar um engenheiro aposentado para ser professor 

de química no Brasil profundo? Isso não está certo! A licenciatura é uma ciência. 

Os professores são ensinados para ensinar. Não é todo mundo que pode ser 

professor. Às vezes, temos um gigante em pesquisa, um gigante na profissão que 

ele exerce, mas ele não é professor. V.Exa. é professor, portanto sabe do que eu 

estou falando. Esta questão é fundamental. 

Nós precisamos nos reconduzir, pelo menos, ao Orçamento de 2018. Eu não 

estou falando nem no de 2015, que foi um grande orçamento. Se nós 

continuarmos nesta linha decrescente, o que está preconizado na reforma 
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administrativa, que é caótico, vai acabar tendo que acontecer, por conta da 

inanição. 

Eu sei que o tempo passa, mas tenho preocupação com a assistência 

estudantil. Ela é gerida por decretos, é extremamente necessária, especialmente 

para as jovens universidades e para os institutos federais. Nós temos instituto 

federal que nasceu das velhas escolas agrotécnicas federais, que eram muito 

importantes no esquema de formação de técnicos agrícolas. Todas estas escolas 

foram transformadas em escolas e em institutos federais. Isso foi um advento, 

uma coisa espetacular — eu própria venho daí, de uma universidade federal e de 

uma escola pública na formação básica. 

Ministro, estas escolas recebem alunos de 13 ou 14 anos, o primeiro ano do 

segundo grau, o primeiro ano do ensino técnico. Eles moram nestas instituições. 

Trata-se mesmo de um esquema de tutela, de tutoria, porque são meninos e 

meninas de 14 anos. Como é que se vai fazer assistência sem dinheiro? Esta 

turma precisa de assistência, de assistência psicológica, porque ela está longe do 

pai e da mãe. O diretor desses institutos tem, portanto, uma responsabilidade 

enorme nisso. Esses adolescentes têm que receber alimentação. Eles comem 

muito, são adolescentes em fase de crescimento, moram na escola e serão 

trabalhadores aos 17 anos, como eu fui. Eu digo a V.Exa. que nós precisamos 

atentar para esta realidade. 

Num período passado, não vou escarificar feridas, mas um Ministro veio aqui 

e disse: "Olha, minha filha, isso não é assistência estudantil, não. Isso é 

assistência social". Eu disse: "O que o senhor sugere? Que se dê um bolsa-família 

a um menino desses?" 

Era difícil dialogar com o seu antecessor! Nós precisamos conhecer a 

realidade. Uma reitora nos contou que aconteceu, numa universidade, o suicídio 

de um menino oriundo de uma comunidade indígena. Por falta de estrutura para 

se manter, ele não conseguiu permanecer, teve que voltar e suicidou-se, por 

frustração. 
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É evidente que nós sabemos as razões do suicida verdadeiro, mas não há 

dúvida de que é algo dramático. Eu estou falando de um aluno de uma 

comunidade quilombola, uma comunidade indígena, paupérrimo, que vai para a 

universidade, realiza o sonho, mas não tem a estrutura necessária. Não falo de 

muito dinheiro, não! Eu acho que, neste caso, não tem que haver oposições, 

governos, partidos. Esta é uma batalha nacional: é preciso restaurar o orçamento 

da educação. 

Eu faço este apelo, porque entendo que a suplementação é inevitável, 

Senadora Rose. Nós precisamos dela, porque 2021 vem com a carga da 

pandemia. Hoje o que nós estamos vendo no plenário é diferente. Está pautado 

mexer no piso dos professores, o que é um absurdo. No Senado, a discussão da 

anistia dos 25%, sobre a desvinculação das receitas da União. Os Prefeitos estão 

em desespero, porque os 25% não foram usados. 

Ora, tudo foi "orçamento de guerra" no ano passado! Nós precisamos achar 

uma saída para isso, mas não simplesmente deixar de usar o dinheiro, porque é 

preciso usar o dinheiro, o dinheiro tem que ser usado na restauração das escolas, 

para adaptá-las, adequá-las e garantir que as redes municipais e estaduais 

funcionarão dentro do preceito constitucional, que é a utilização dos 25%. 

Muito obrigada. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu peço licença ao 

Deputado Domingos Sávio para conceder a palavra à Deputada Dra. Soraya 

Manato. A Deputada havia se inscrito, e eu não tinha notado. 

Tem a Deputada Dra. Soraya Manato. 

A SRA. DRA. SORAYA MANATO (PSL - ES) - Obrigada, Presidente Rose 

de Freitas, por conceder-me a palavra. Quero cumprimentar todos os 

participantes, tanto os presenciais quanto os remotos, bem como o Ministro, a 

quem parabenizo pelo trabalho, pela dedicação e pela competência. 

Sr. Ministro, eu serei breve nas minhas dúvidas. Eu queria saber do 

Ministério da Educação qual a probabilidade de tempo para colocarem o ensino 



 

CÂMARA DOS DEPUTADOS CD - 23 
DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO – DETAQ 
 
CMO (Reunião, Audiência Pública) 17/08/2021 

 

 

básico em tempo integral. Nós vemos isto em muitos países e, realmente, no 

Brasil, faz uma falta, faz uma diferença muito grande, porque nós sabemos que a 

criança, estando no tempo integral, melhora a aprendizagem, melhora a saúde, 

por receber uma alimentação mais regular e balanceada. Além disso, nós 

conseguimos retirá-la das drogas. Evitamos que ela fique ociosa em casa sujeita 

ao tráfico. Ademais, ela fica mais protegida em relação a todos os tipos de 

violência, sexual, física, entre outros. Nós já sabemos disso. 

Ministro, eu sou médica. Muito nos preocupa a todos deste Parlamento que 

somos médicos a questão dos médicos-residentes. Nós sabemos que a carga 

horária que eles cumprem é intensa. Os residentes em ortopedia, por exemplo, 

trabalham 7 dias por semana e, na maioria das vezes, têm que estar às 3 ou 4 

horas da manhã no serviço para fazerem a visita aos pacientes, 

independentemente da hora em que tenham ido embora no dia anterior. Quando o 

chefe chega, eles têm que colocá-lo a par da evolução dos pacientes. 

Nós sabemos da grande pressão psicológica e física a que esses médicos 

são submetidos. Muitos entram em depressão, e há várias consequências da 

depressão, como queda de cabelo, alteração da pele, além dos casos de suicídio. 

Nós sabemos que o médico-residente toca o serviço de um hospital, porque os 

chefes têm seus horários de permanência, eles participam de aulas. Os médicos-

residentes ganham entre 2 mil e 900 reais e 4 mil reais — há alguma variação 

nesses valores. 

Nossa demanda neste Parlamento é quanto ao salário. Para um médico-

residente que sai do meu Espírito Santo para fazer determinada especialidade vai 

para São Paulo com um salário de 4 mil reais, o senhor sabe que vai ser dificílimo 

sobreviver, não é? Meus filhos são médicos, e nós temos a condição de ajudá-los, 

para eles poderem passar por esse período, pois uma residência dura de 4 a 6 

anos. 

Portanto, eu gostaria de saber se o Ministério da Educação tem alguma 

perspectiva para melhorar o salário do médico-residente. 
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A segunda pergunta é sobre a educação em período integral. Nós sabemos 

a diferença que ela faz na vida de qualquer criança, de qualquer jovem, porque, 

além do ensino regular, o jovem também tem a possibilidade de praticar algum 

esporte ou de se dedicar a algum tipo de música, a algum instrumento. Isso, 

repito, faz uma grande diferença na vida deles. 

São estas as minhas perguntas. 

Quero agradecer ao Ministro todo o trabalho que tem feito à frente do 

Ministério da Educação. 

Muito obrigada. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Para as respostas, 

vamos ouvir o Ministro Milton Ribeiro. 

O SR. MINISTRO MILTON RIBEIRO - Em primeiro lugar, por incrível que 

pareça, eu me sinto muito à vontade aqui e explico por quê. 

Eu quero crer que, independentemente do viés ideológico ou partidário dos 

Srs. Parlamentares, todos aqui têm uma coisa em comum: a melhoria da 

educação brasileira. Diante disso, eu estou muito tranquilo. Não estou aqui para 

guerrear ou discutir com ninguém, mas para ouvir algumas sugestões, algumas 

propostas, algumas observações que cabem, sim, sobretudo nesta questão de 

orçamento. Os senhores não conhecem minha luta com relação a este tema. Por 

isso, eu aceitei de bom grado comparecer hoje a esta Comissão, a Comissão que 

vai preparar todo o projeto. 

Há um aspecto que eu faço questão de salientar, sem querer sair da 

berlinda: eu só executo o que os Srs. Parlamentares aprovam. Eu não tenho o 

poder de determinar quanto vai para A, B, C, D em termos de rubrica. Eu 

simplesmente cumpro. Eu pleiteio às autoridades, antes de as propostas serem 

formuladas, mas dependo da aprovação dos senhores. É este Parlamento que me 

passa o valor que eu posso ou não gastar. 

Posto isso, repito, eu não quero me desvencilhar da minha responsabilidade, 

minha interlocução, como Ministro, com o Sr. Presidente da República, eu a faço 
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num ambiente não público, naturalmente, mas, se estiverem me ouvindo, eles 

sabem desta minha interlocução na responsabilidade que nós temos com a 

educação no Brasil. Da mesma maneira que eu sou muito radical com a questão 

do investimento na ponta, dos valores, eu também sou bem radical com relação à 

prioridade na educação. 

Quero reafirmar o que eu disse no início: o protagonista do período pós-

pandemia não será mais o médico, mas, sim, o professor, a educação. Digo isso 

em termo lato, genérico. É claro que todas as profissões são importantes, mas nós 

temos que retomar isso. 

Eu quero agradecer ao nosso Relator, o Senador Wellington, o registro das 

observações, bem como as orientações, as políticas e os conselhos que nos tem 

dado. 

Esta primeira observação que fiz de maneira genérica já responde a uma 

parte, Deputado Zarattini, do seu questionamento a respeito dos valores do 

orçamento. Aquilo que V.Exa. puder fazer para me ajudar, para aumentar, eu 

recebo de bom grado. Eu tenho o prazer, é claro, depois de verificar as coerências 

pedagógicas, em destinar recursos para a escola pública. Eu tenho o maior prazer 

de fazer isso, eu não sou um antiescola pública. Como eu disse no início, eu sou 

devedor da escola pública. Mas não se trata simplesmente de despejar dinheiro, 

sem responsabilidade. Nós temos que ter contrapartida, a transparência devida, 

coisas desse tipo. Eu sou seu parceiro neste quesito do aumento e, por isso, eu 

tenho conversado tanto com a nossa Presidente da Comissão. 

Com relação ao ensino e à alfabetização de jovens e adultos, é claro que ele 

é importantíssimo, mas vale lembrar que nós temos que ter um tipo de controle. 

Quando eu cheguei ao MEC, eu recebi uma notícia, se não me engano, sobre o 

ENCCEJA, exame que valida a conclusão do ensino fundamental. Quando peguei 

os números, eu não fiquei indignado, mas muito triste. Ainda não falávamos em 

pandemia, mas o número de pessoas que atenderam, após a inscrição, à 

efetivação das provas foi um valor percentual muito baixo. Eu falo isto literalmente, 



 

CÂMARA DOS DEPUTADOS CD - 26 
DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO – DETAQ 
 
CMO (Reunião, Audiência Pública) 17/08/2021 

 

 

com toda a tranquilidade, pelos números que tenho pelo INEP. Eu coloquei na lata 

de lixo, Senador, 100 milhões de reais gastos com provas impressas, com 

contratação de professores que iriam fazer as provas, correição de fiscais, aluguel 

de locais, enfim, com a logística. 

Eu quero ajudá-los, mas peço ajuda para podermos ter aqui, em nossas 

regras, em nossas leis, um tipo de controle um pouco maior a respeito daqueles 

que fazem as inscrições, que mobilizam o poder público, que gastam o dinheiro 

público e, se troveja lá no Rio Grande do Sul, falam: "Vai chover. Eu não vou". 

Acho que é preciso haver contrapartida. Nós falamos muito em direitos, mas nós 

temos que falar um pouco mais do dever de cada estudante, de cada um que faz 

seus pleitos. Este é apenas um registro que eu faço. Depois eu posso lhe dar 

números mais atualizados. Eu também sou favorável à educação de jovens e de 

adultos. (Pausa.) 

Estou recebendo a informação de que hoje nós temos nas contas dos 

Estados e dos Municípios, exatamente para a rubrica do ensino de adultos, 180 

milhões de reais. Trata-se de uma informação do meu setor de orçamento. Valeria 

a pena nós apoiarmos a execução deste valor, porque saiu das mãos do Ministério 

e está lá na ponta, com os gestores municipais e estaduais. 

Com relação ao FUST, é outra coisa que vale a pena. Imaginem se eu seria 

contrário ao mundo virtual, ao mundo da Internet! Eu posso ter todos os defeitos, 

mas tenho o mínimo, ao menos uma inteligência mediana, para entender que, não 

fosse a Internet, nós estaríamos numa condição muito pior. Eu sou favorável a ela, 

só não fui favorável à derrubada do veto. Eu apoiei não a derrubada, mas a 

manutenção do veto, por quê? Porque nós temos outro projeto, que vem do 

Senado, se não me engano, um projeto cuja elaboração é um pouco mais 

sofisticada. V.Exa. sabe, porque gosta desta área, é educador, que não basta 

colocar dinheiro nos Estados para comprar tablets. O que os alunos de 54 mil 

escolas rurais do Brasil vão fazer com tablets? O que nós faremos com os alunos 

que não têm conexão? Nós vamos ao entorno de Brasília, e já não há mais sinal 
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de Internet. É esta a conversa. Eu não sou contrário, de maneira alguma, à 

Internet. 

Mais uma informação: o veto já foi derrubado, V.Exas. o derrubaram, o 

Parlamento derrubou o veto. Agora nós estamos em outro momento, em que 

estamos tentando ajustar, por medida provisória, uma construção melhor da lei, da 

aplicação. Antes mesmo de o Congresso derrubar o veto, minha equipe da 

Secretaria de Educação Básica já estava trabalhando uma maneira de 

implementarmos as políticas. Eu sou um democrata, nós obedecemos à maioria. 

Isso é o Brasil. Nós temos um grupo lá trabalhando nisso. 

Com relação às obras paradas, não foram 2 mil — o Senador Wellington 

citou 2 mil. Eu encontrei mais de 4 mil obras paradas. O problema não é dinheiro: 

o problema são as licitações, Deputado, que são feitas de maneira equivocada. Eu 

não vou julgar ninguém. Quem tem que julgar é o TCU, mas há alguns 

componentes que nos levam a imaginar má-fé de alguns gestores da ponta, 

porque eles atendem à licitação daqueles que ditam os preços por baixo, e 

qualquer pessoa sabe que eles não vão conseguir cumprir a tempo e de modo 

correto o orçamento. Depois, quando chegam ao meio do caminho, a empresa 

abre falência, os donos somem, e a obra fica parada. Esta é a grande realidade 

destas 4 mil obras que nós tivemos em julho. 

Quando os Srs. Parlamentares me procuraram neste ano para pedir ajuda ou 

apoio às suas regiões — eu não faço mais que a minha obrigação em sentar com 

o Presidente do FNDE e ajustar onde podemos alocar recursos, que não são do 

Governo Bolsonaro, mas, sim, do povo brasileiro; nós temos que alocá-los de 

alguma maneira —, eu falei: "Deputado, aqui nesta região, eu tenho duas creches 

paradas, e o senhor está me pedindo outra creche? O senhor não nos ajuda a 

transformar essa creche em realidade?" Eu repito: de lá para cá, das obras 

paradas, cerca de três, Senador, foram terminadas por dia, no MEC. Percebam 

que eu nem estou falando de obras novas. Eu tenho os números, o endereço, o 

local. Por favor, anotem. Depois eu posso, quando necessário, levantar o número 
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dessas obras junto ao FNDE. Digo isso porque eu quero respeitar o dinheiro 

público, quero respeitar a proposição de cada um dos senhores. 

Quanto à assistência aos estudantes, nós estamos vivendo um tempo difícil 

recentemente. Nós não tínhamos recursos. Com o lockdown, não há imposto, é 

óbvio. Eu não tenho como arrecadar, o Governo não tem como arrecadar. Nossa 

prioridade para 2022 foi justamente esta: nós acabamos de fazer nosso pré-

projeto e recompor os recursos para a assistência estudantil. Não sei se todos 

sabem, e eu não quero fazer julgamento de mérito a este respeito, mas cada um 

dos estudantes que estudam de graça, Deputado, em termos médios hoje — eu 

estou fazendo uma conta quase redonda do valor do PNAES em relação ao 

número de alunos que o recebem —, recebe, em média, 960 reais. Eu não vou 

dizer que é muito, mas eles já têm sido aquinhoados. 

Os alunos oriundos de escolas públicas têm 50% das vagas das 

universidades federais, não pagam e ainda recebem esse valor. Isso ocorre em 

um país em desenvolvimento, como o nosso. É claro que, se tivermos mais 

recursos — vamos fazer isso agora, com a proposta que enviamos para o 

Orçamento —, vamos tentar recompor este valor. Nós colocamos no Orçamento 

de 2022 o valor que havia em 2019, que é superior ao de 2018. 

Em se tratando das assistências estudantis em universidades, em 2021, 

foram 860 milhões de reais e, em 2022, 1,74 bilhão. Portanto, nós estamos 

aumentando o valor considerável, 26%. Nos institutos, na assistência estudantil, 

Deputado, foram 443 milhões de reais em 2021 e, em 2022, são 536 milhões de 

reais, ou seja, um aumento de 21%. 

Eu faço o seguinte registro. Em conversa com a nossa Presidente, ela foi 

sensível a um pedido que lhe fiz. Eu não tenho vergonha nenhuma de pedir, 

primeiro, porque eu não peço para mim. Eu disse a ela: "Senadora, olhe com 

carinho. Este é o ano da educação". Ela me deu a honra de ser o primeiro Ministro 

a vir aqui solicitar dos senhores, que compõem esta Comissão, que nos ajudem. O 

que eu puder fazer eu vou fazer. Num ano que teve 4% ou 5% de inflação, nós 
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estamos pedindo uma recomposição de 21% para os institutos e de 26% para a 

assistência estudantil de universidades e institutos. Esta é a nossa proposta, já 

feita. 

Eu vou passar para a pergunta feita pela Deputada Dra. Soraya Manato. 

Depois eu volto à dos outros que falaram. Sobre o ensino médio em tempo 

integral, eu também gosto muito das evidências científicas e vejo, pelos gráficos e 

pelas estatísticas, que os alunos que têm o privilégio de ter acesso ao ensino em 

tempo integral, com complementações no contraturno, vão extraordinariamente 

melhor que os alunos que têm acesso a apenas um período. Eles têm, por assim 

dizer, todos os acessórios, como alimentação, prática de esportes e convivência, e 

saem da rua. 

No caso do ensino médio em tempo integral, nós pagamos 2 mil reais por 

matrícula. Até novembro do ano passado, nós tínhamos mais de 1 bilhão de reais 

transferidos pelo Governo Federal, e os Estados estavam com dificuldades para a 

aplicação. Nós fizemos um trabalho, com o apoio do Banco Mundial, para dar 

execução a esta política que é tão importante. Destaco que nós continuamos 

atuando com prioridade para fortalecer o ensino médio em tempo integral. Eu sou 

fã do ensino médio em tempo integral! Acho que ele é a grande resposta, em 

todos os aspectos, para solucionar a lacuna que nós temos no ensino médio. 

Ainda com relação ao que perguntou a Deputada Dra. Soraya Manato, a 

quem eu agradeço as palavras gentis a meu respeito, eu quero dizer que não faço 

mais do que a minha obrigação. Eu vou errar, mas, se errar, será por 

incapacidade mesmo, não por deliberação minha ou por algum outro motivo. 

Quanto aos médicos-residentes, este é um assunto também muito delicado para o 

MEC, que tem na residência médica não apenas o braço social do atendimento 

àqueles que precisam, mas sobretudo a formação do médico como prioridade. 

Este é o nosso tópico maior. Como o MEC, é educação e instrução. O médico-

aluno vai aprender como colocar em prática os protocolos que atende na teoria, 

nos grandes e grossos livros que tem que acessar na biblioteca. 
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Para 2022, nós já estamos prevendo 147 milhões de reais adicionais para 

elevar a bolsa de 3.300 reais para 4.100 reais. É muito pouco! São 23%, mas, se 

nós tivéssemos mais recursos, eu não tenho dúvida... São eles que estão na 

ponta. Eles é que fazem o hospital funcionar. Como médica, a senhora sabe muito 

bem. Além disso, nós vamos garantir o pagamento das bolsas até 2022. Com 

relação às perguntas da Deputada, faço este registro. 

Vamos ver mais? 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Nós temos 1 hora para 

acabar a reunião na Comissão e ainda temos seis oradores para falar. Eu 

proponho fazermos um bloco apenas, já que alguns tecem somente comentários, 

para que o Ministro possa finalizar. Assim, nós conseguimos cumprir nosso horário 

de audiência, que é de 2 horas ou, estourando, 2h30min. 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT - SP) - Presidente, eu gostaria de fazer 

uma rápida intervenção. 

Ministro, o senhor tinha razão. O veto foi derrubado em relação ao FUST, 

mas o Governo recorreu ao Supremo Tribunal Federal, por meio da AGU, para 

não realizar esta despesa. É apenas isso. Muito obrigado. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Pois não, Deputado. 

Quero registrar a presença do Relator da LDO, o Deputado Juscelino Filho. 

Ao lado do Deputado Marcel, encontra-se o Deputado Bruno Souza, Deputado 

Estadual de Santa Catarina. Obrigada pela presença. 

Tem a palavra o Deputado Domingos Sávio. Em seguida, ouviremos o 

Deputado Danilo Forte. 

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB - MG) - Obrigado, Sra. Presidente, colega 

Senadora Rose de Freitas. 

Sr. Ministro Milton Ribeiro, eu estou muito feliz por ouvi-lo, com a serenidade 

e a clareza de um bom professor. Isso nos dá não só a tranquilidade, mas também 

a convicção de que nós estamos bem dirigidos na educação. O Presidente 
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Bolsonaro foi muito feliz ao colocá-lo à frente desta Pasta tão importante para todo 

o País. 

Da mesma forma, quero cumprimentar o Vitor e sua equipe como um todo, 

que têm feito um trabalho brilhante. Eu quero fazer menção ao Presidente do 

FNDE, o Sr. Marcelo Ponte, que é extremamente atencioso, dedicadíssimo. Em 

que pesem os milhares de problemas, os milhares de obras paralisadas e outras 

tantas com os problemas técnicos, o que é natural, diante da complexidade desta 

missão, ele tem sido, de fato, brilhante. 

Nós vivemos situações contraditórias ante uma matéria tão importante como 

o Orçamento, em especial o da educação, seguramente o maior orçamento da 

União. Há grandes contradições: eventualmente, sobra em algum lugar e falta em 

outro. Portanto, a forma de gerir este recurso e gastá-lo com qualidade e com 

responsabilidade é algo que precisa ser constantemente trabalhado. 

O senhor tem toda a razão, é surpreendente quando nos diz que há alguns 

milhões de reais parados na ponta. Às vezes, a primeira sensação é que 

precisamos buscar esse dinheiro, mas, se buscarmos, corremos o risco de ampliar 

o número de obras inacabadas ou de demandas historicamente represadas, em 

que, à custa de muita luta, um de nós Parlamentar destinou uma emenda. Eu faço 

um apelo para que se tenha muita prudência porque, no passado, já houve a 

paralisação de uma infinidade de convênios. Recolher dinheiro foi uma luta. É 

preciso muita prudência. 

Eu mesmo sou testemunha, acompanho meus Prefeitos de perto, são 

lugares em que já se tem o recurso na conta, mas há razões técnicas, 

burocráticas. Aliás, isso nos remete ao seguinte: nós precisamos simplificar a 

burocracia. Brasília está distante da ponta. Eu penso que, às vezes, além do 

responsável técnico pela obra — obviamente, todas as obras têm um responsável 

técnico, um engenheiro contratado pela Prefeitura —, o Conselho Municipal de 

Educação deveria ter um papel para lidar com isso e evitar que as obras fossem 

tão travadas aqui em Brasília. Em tempo, eu gosto muito dos conselhos e os 
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valorizo. Às vezes, trava-se uma obra por uma pequena coisa, um pequeno 

detalhe, uma mudança que, para determinada realidade, é necessário fazê-lo. Às 

vezes, falta um material, e isso inviabiliza a obra, porque houve uma mudança 

muito significativa no mercado. Portanto, é preciso refletir nesses pontos. Nós 

precisamos encontrar uma maneira de evitar essa quantidade de obras paradas. 

O senhor herdou isso, mas, se não tomarmos cuidado, haverá outras, e eu sei que 

não é por omissão nem do FNDE, nem do senhor. É porque precisamos aprimorar 

esses mecanismos. 

Eu diria, Ministro, que é na ponta que nós sentimos o que acontece. Eu 

visitei um centro de recuperação de menores que ajudei a construir em 

Divinópolis, às vezes, até contrariando alguns que acham que se deve colocar só 

escola, e não centros. Mas existe o menor infrator, aquele que, infelizmente, 

enveredou para o crime. Eu vi uma coisa, Ministro, que é óbvia, mas, quando se 

vê na ponta, fala-se: "Nós temos que melhorar os investimentos na educação". A 

maioria dos menores infratores têm de 14 a 17 anos, quase 18 anos. Eles são 

praticamente 100% semianalfabetos e têm praticamente 100% de evasão escolar, 

Senadora Rose. O fato é que a educação está intimamente ligada a tudo isso. 

É importante que não se crie um preconceito, quando se diz: "Isso não é um 

problema meu; é um problema social, é um problema do Ministério da Cidadania". 

Não! Eu até acho, Ministro, que nós precisamos ter um programa especial de 

educação de reforço e de acompanhamento de crianças e de jovens em situação 

de risco. Eu queria fazer este apelo ao senhor porque, às vezes, os Municípios, 

isoladamente, não fazem isso. Portanto, é preciso um programa federal nessa 

esfera. Criança mais pobre tem que ter mais atenção de nós. Ela corre o risco de 

virar bandido, mas, se a ajudarmos, ela pode virar um grande brasileiro. Trata-se 

apenas de uma questão de oportunidade. 

Concluindo, eu queria falar do ensino técnico, que é muito importante. Em 

diálogo com o Ministério, eu ajudei a concluir o hospital veterinário do Instituto 

Federal de Salinas. Agora nós precisamos concluir o hospital do Instituto Federal 
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de Bambuí. Por quê? Porque os institutos federais são fundamentais tanto para 

ensino tecnológico como também, hoje, para formalização, viabilização de 

profissões em áreas em que não há alternativa de ensino público. Esses dois a 

que eu fiz referência são as únicas alternativas de ensino superior em 

macrorregiões num Estado do tamanho de Minas Gerais. Em Bambuí, no centro-

oeste mineiro, é a única alternativa de um ensino público federal nessa área de 

medicina veterinária, que eu conheço bem e que tem mercado. O indivíduo sai 

empregado, Senadora. 

Então, é preciso fortalecer esses orçamentos. 

Eu concluo citando a questão do FUST — Fundo de Universalização dos 

Serviços de Telecomunicações. Devo estar como Sub-Relator da ciência, 

tecnologia e comunicação. Eu acho que nós temos que integrar as ações nessas 

pastas e buscar a solução para esse problema e o diálogo com o Governo. O 

colega Deputado Zarattini disse que o Governo está insistindo em não aplicar 

recursos. Por que o Governo não inverte o processo e manda uma medida 

provisória ou toma uma decisão dizendo: "Não, nós vamos aplicar dessa forma, 

queremos aplicar assim?" Agora, não aplicar, ignorar que é preciso Internet nas 

escolas... Eu apoio todas as ações do Governo aqui, mas também votei para 

derrubar o veto. Aliás, acho que o próprio Governo orientou a base para derrubar 

o veto. Houve até um acordo. Eu não sei bem como foi, mas sei que boa parte da 

base do Governo votou para derrubar o veto, senão não teria sido derrubado, não 

é, Ministro? 

Ministro, acho que tem que haver isso que o senhor veio mostrar aqui. O 

Governo precisa ter Ministros que dialogam conosco e o próprio Governo precisa 

dialogar conosco. 

Parabéns! Conte conosco, aqui dentro da Comissão de Orçamento e nas 

demais áreas, como parceiros da educação e da gestão do senhor. 

O SR. MINISTRO MILTON RIBEIRO - Muito obrigado. 
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A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Tem a palavra o 

Deputado Danilo Forte. 

Em seguida, ouviremos o Deputado Daniel Almeida. 

O SR. DANILO FORTE (PSDB - CE) - Primeiro, parabenizo a Presidenta 

Rose de Freitas, Senadora, pela iniciativa de fazer esse diálogo com o Executivo, 

com os Ministérios, para haver uma identidade maior sobre os problemas que 

cada um tem com relação à execução orçamentária, cujo acompanhamento por 

esta Comissão é fundamental. Inclusive, hoje o jornal O Estado de S. Paulo traz 

uma matéria muito longa sobre a ausência dessa relação da Comissão Mista de 

Orçamento com a execução orçamentária por parte do Governo Federal. 

Segundo ponto. A minha fala não vai ser longa, nem de questionamento, 

porque acho que os principais questionamentos já foram feitos e respondidos pelo 

Ministro Milton Ribeiro. As minhas palavras são de agradecimento. Eu encontrei 

no Ministro Milton Ribeiro um homem de diálogo, um homem sereno, um homem 

educado, um homem voltado para a educação, e a sua história, a sua biografia 

corresponde a todo esse trabalho que está fazendo à frente do Ministério da 

Educação. 

Eu sou de um Estado pobre, sou de um Estado carente, sou de um Estado 

que tem muitas dificuldades com relação à juventude e à infância. E a vontade do 

Ministro Milton Ribeiro de reorganizar a relação da educação brasileira com a do 

Ceará foi demonstrada na sua ida ao Estado recentemente, quando nós reunimos 

mais de 80 Prefeitos presencialmente. Foram discutidas com 130 Prefeituras 

pendências, problema de execução de obra, falta de documentação, problema até 

de terraplanagem, de aterro, em obras que estavam inacabadas, paradas. Isso 

gerou uma euforia, deu um estímulo muito grande aos gestores municipais, que 

encontraram ali uma forma de dialogar. Pela primeira vez, eu vi um Ministério se 

deslocando para um Estado para resolver problemas dos Municípios. Eu nunca 

tinha visto isso. 
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Isso realmente demonstra um compromisso assertivo no sentido de 

minimizar os efeitos tão nocivos de uma obra parada, uma obra inacabada, o que 

reflete imediatamente inclusive no ensino, na educação, e até na alimentação das 

crianças, visto que o Ceará tem 168 milhões de reais do PNAE — Plano Nacional 

de Alimentação Escolar ainda retidos por problemas burocráticos, por problemas 

de prestação de contas junto ao Ministério da Educação. Tudo isso ficou 

esclarecido. Ali se buscou e se encontrou solução para um problema. 

Eu entendo que o diálogo é o grande diferencial que a Senadora Rose está 

implantando aqui na Comissão Mista de Orçamento. Busca no diálogo a 

construção de alternativa para sanar problemas. É isso que o Brasil espera de 

nós. 

Esta é uma Casa de construção de consenso, de construção de diálogo. 

Dessa forma, com certeza, nós poderemos contribuir muito mais, inclusive, não só 

para fiscalizar a execução, mas também para fortalecer os orçamentos públicos 

onde são necessários. Não tenho dúvida alguma de que nenhum dos 513 

Deputados se negará a ajudar a fortalecer o orçamento da educação pública do 

nosso País, tão necessário e tão urgente, um compromisso com as gerações 

futuras. 

Ministro Milton Ribeiro, muito obrigado. Espero o senhor, no dia 27, em 

Itapajé, minha cidade, para inaugurar o campus da Universidade Federal do 

Ceará, Jardins de Anita, que é muito importante, e para também rebater a falácia, 

ou a angústia, ou a má informação, que muitas vezes a grande imprensa brasileira 

publica. Como não tem compromisso com o ensino público superior se está 

inaugurando o campus de uma universidade? É o que o senhor vai fazer no dia 27 

em Itapajé. 

Foi uma luta desta Comissão. Foi aqui nesta Comissão que nós 

conseguimos os recursos para construir esse campus. Desde 2015, quando eu fui 

Relator da LDO, vimos trabalhando para entregar esse sonho de jovens do Vale 
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do Curu, no Estado do Ceará. Pelas suas mãos, com o seu compromisso, nós 

estaremos inaugurando o campus. 

Muito obrigado, Ministro Milton Ribeiro. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Passarei a palavra ao 

Deputado Daniel Almeida e, em seguida, ao Deputado Juscelino Filho e à 

Deputada Adriana Ventura. 

Deputado Marcel, V.Exa. pediu a palavra. Eu tenho tempo para acabar a 

reunião. Se V.Exa. me ajudar com o tempo, o pedido será plenamente aceito. 

Tem a palavra o Deputado Daniel Almeida. 

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA) - Cumprimento a Senadora Rose de 

Freitas, com quem convivi tanto na Câmara dos Deputados, tenho sempre uma 

boa lembrança da nossa convivência, que continua, e o cumprimento o Ministro 

Milton Ribeiro. 

Aqui fica a constatação de que nós temos que enfrentar, como um problema 

decisivo do País, a recomposição do orçamento da educação. Há uma defasagem 

absolutamente incompatível com o mínimo necessário para a educação no nosso 

País funcionar. Os dados são inquestionáveis. 

Ministro, V.Exa. sabe que pode contar com esta Comissão, com estes 

Parlamentares para fazer o esforço possível na busca dessa recomposição. Mas 

me parece que isso não é suficiente, nós temos que ir além. Fico com a sensação, 

e eu percebo isso em boa parte da sociedade brasileira, de que o Ministério da 

Educação tem que fazer um esforço de retomar um papel mais protagonista na 

construção dessas saídas. V.Exa. tem apenas 1 ano no Ministério, mas o Governo 

se aproxima de 3 anos já de mandato. Fica uma sensação de que o Ministério da 

Educação precisa recompor esse papel de ser um centro de elaboração para 

liderar, a partir do Ministro, a construção desse caminho de recomposição e de 

elevação do papel e do patamar da educação. 

Eu espero que V.Exa. tenha condições de, no tempo mais curto possível, 

cumprir esse papel, que não é simples. É preciso uma ampla e generosa 
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mobilização, dentro do Governo, para que o tema tenha a relevância necessária, e 

na sociedade. Sem essa interlocução na sociedade, não seria possível, não será 

possível, nunca foi possível, e esse não é um tema apenas do Ministério. Eu acho 

que ele tem que liderar, a partir do Ministro, mas há a necessidade de envolver o 

conjunto da sociedade, os estudantes, as entidades, os Governadores, os 

Prefeitos e este Parlamento naturalmente, porque aqui é a Casa do Povo, aqui 

está a representação da sociedade brasileira. Eu sinto uma carência muito grande, 

muito grande. As pessoas estão constatando isso, mas não há um canal natural 

para construir as formulações, os caminhos e a liderança necessária para esse 

objetivo. Espero que tenhamos condições de alcançar esse objetivo. 

Eu queria ponderar alguns aspectos já levantados aqui que me parecem que 

expressam a relevância do tema. Refiro-me especialmente à educação 

profissional. Eu sou oriundo também da educação profissional, a minha porta para 

a cidadania foi a Escola Técnica Federal da Bahia, hoje Instituto Federal, e sei o 

significado que isso tem. Quando cheguei a esta Casa, Senadora Rose, nós 

tivemos a oportunidade de estruturar a Frente Parlamentar em Defesa da 

Educação Profissional, da qual V.Exa. participou. E nós conseguimos uma 

expansão da oferta de vagas de educação profissional, nesses institutos federais, 

em vários lugares do Brasil, localizados geograficamente levando em conta o 

potencial de desenvolvimento das diversas regiões. Essa é uma experiência que 

está se consolidando. Há uma carência enorme de consolidação desses espaços. 

Um corte no orçamento deste ano de 80% — caiu de 10 bilhões para 

aproximadamente 2 bilhões — é algo insuportável. Todos os dados aqui são muito 

graves, mas esse é um dado bastante relevante. Então, eu queria fazer um apelo 

nessa direção, que nós todos pudéssemos nos mobilizar. 

Outro tema que eu gostaria de abordar com o Ministro é como ele vê — eu 

não percebi a resposta — essa hipótese que Prefeitos estão levantando sobre a 

flexibilização dos índices em 2021. Os Prefeitos estão dizendo: "Eu não vou 

conseguir gastar os 25%. E, não gastando os 25%, pode haver inadimplência por 
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parte dos Municípios". E há projetos inclusive sendo debatidos aqui. Eu não acho 

que devamos flexibilizar para permitir que se gaste em outras coisas, mas que tipo 

de medida poderia ser adotada? Alguns dizem que poderia se flexibilizar no 

sentido de garantir a possibilidade da utilização no ano seguinte, já que a 

pandemia impediu que esses recursos fossem utilizados agora. 

Queria ouvir a opinião de V.Exa. sobre esse assunto. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Com a palavra o 

Deputado Juscelino Filho, nosso Relator da LDO. 

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - Bom dia a todos, Sra. Presidente, 

Srs. Deputados, Srs. Senadores. Gostaria de cumprimentar o Sr. Ministro da 

Educação, Milton Ribeiro, os Secretários que estão aqui conosco. 

Acompanhei pelo Zoom sua apresentação aqui nesta Comissão, Ministro, e 

quero reiterar que esta Comissão e este Parlamento enxergam muito claramente a 

boa intenção por parte da gestão atual do Ministério da Educação em mudar 

algumas realidades nessa área no nosso País. 

Sabemos e compreendemos as limitações que existem, principalmente do 

ponto de vista orçamentário, como foi colocado aqui na sua apresentação, na 

evolução no decorrer dos anos. E também enxergamos o atual momento que essa 

crise sanitária nos impôs, em que a educação foi uma das áreas mais afetadas; 

não só a educação. Na verdade, foi a vida das crianças, dos nossos jovens que 

ficaram impossibilitados de ter a normalidade das aulas, a normalidade do acesso 

ao ensino. Esse impacto realmente é muito preocupante. Temos que pensar, 

buscar, sempre, uma forma de amenizá-lo. Com a implantação e a evolução do 

ensino remoto, enxergamos claramente que ele não dá os resultados necessários 

a essas crianças, a esses jovens e fica muito aquém do ensino presencial, que 

está se retomando aos poucos em todo o País. 

Então, à frente da relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 

2022, na área da educação, uma das coisas pontuais que colocamos como metas 

e prioridades, e deixamos isso muito enfatizado no nosso texto da lei, foi a agenda 
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para a primeira infância, que já vinha na LDO de 2021 e na LDO dos anos 

anteriores. Esse ponto foi alvo de bastante crítica aqui na Comissão, nas primeiras 

reuniões. Espero que consigamos realmente essa priorização da agenda da 

primeira infância. Também priorizamos a ampliação das escolas de ensino em 

tempo integral. Essa foi outra prioridade que colocamos para o ano de 2022 na 

educação, além da universalização do acesso à Internet e projetos de inclusão 

digital, porque vimos que essa inclusão tem que estar vinculada ao ensino 

também, com a evolução que temos hoje nessa área. 

A questão das obras paralisadas, também objeto de debate aqui — sobre a 

qual nós tivemos oportunidade de conversar um pouco na nossa visita ao 

Ministério da Educação —, é um dos pontos mais preocupantes desta Comissão 

e, acredito, do Ministério da Educação. É preciso buscar uma solução para isso. O 

senhor nos colocou que já vem trabalhando nessa direção, que vem conseguindo 

entregar bastantes obras repactuadas com Estados e Municípios, e aqui eu já o 

parabenizo por essas ações. 

Desde o primeiro momento de instalação desta Comissão, neste ano, essa 

pauta das obras paralisadas vem ao debate. Está em formação um comitê que vai 

acompanhar essa situação não só no Ministério da Educação, em todos os 

Ministérios da Esplanada que têm obras importantes paralisadas, mas de forma 

diferenciada na educação. Sabemos o número de obras de creches e escolas que 

estão paralisadas e temos condições de entregar esse bem público à nossa 

sociedade, às nossas crianças. 

Naquele momento, nós dissemos que já colocamos na LDO de 2022 — 

espero que não venha veto por parte da Presidência da República — a 

possibilidade de um novo aporte de recurso nas obras inacabadas, um novo 

aporte por parte do Governo Federal. Então, já há essa previsão legal, aprovada 

nesta Comissão, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. 

Quero ressaltar que veio um PLN do Governo para alterar a LDO de 2022 

em alguns pontos, e temos a intenção de trazer essa alteração já para este ano, 
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para 2021, para que não percamos este semestre, para que, se possível, em 

2021, os Parlamentares já possam começar a alocar recursos para finalizar essas 

obras. Então, há essa intenção. 

E eu tenho aqui o ofício, a solicitação a V.Exa., que já vou encaminhar à 

Mesa, com a alteração de redação em dois parágrafos da Resolução nº 3, de 20 

de abril de 2021 — resolução que me foi mostrada naquele dia na reunião — e a 

revogação de um parágrafo, para poder se adequar à LDO que nós aprovamos 

para o ano que vem e que vamos ajustar para este ano, de forma que, com esse 

ajuste, além da repactuação com recursos próprios, isso vai continuar, dos 

Municípios que tiverem disponibilidade orçamentária, os Parlamentares possam 

encaminhar recursos de emendas individuais, de bancada ou de relatoria para a 

finalização dessas obras inacabadas. 

Essas são as nossas colocações, Ministro. Quero dizer que a meta e o 

objetivo principal desta Comissão, como já foi colocado pela Presidente, e ela tem 

dialogado bastante com todos e vai dialogar ainda com todas as Pastas da 

Esplanada, as principais pelo menos, que virão aqui, é buscarmos construir, 

juntos, uma peça orçamentária o mais perto possível da realidade, para que o 

senhor consiga executar com plenitude no próximo ano e dar os resultados que a 

sociedade espera do Parlamento, do Ministério da Educação e do Governo 

Federal. 

E reforço aqui a questão que o Deputado Daniel fez ao final da fala dele 

quanto a essa flexibilização dos índices, porque realmente há, por parte dos 

gestores públicos municipais, dos Prefeitos, um grande apelo ao Congresso 

Nacional para que façamos essa flexibilização, nem que seja de modo pontual, por 

conta do ano diferente, da pandemia. Que seja feita uma flexibilização pontual, 

porque o que está acontecendo, infelizmente, é muito Prefeito inventando despesa 

desnecessária com recursos da educação para atingir o índice. Eu acho que isso 

não é correto. Não enxergo isso como forma correta. 
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Então, isso me traz uma visão do ponto de vista de ser favorável a essa 

flexibilização, neste momento que estamos vivendo ainda de pandemia, para que 

os gestores tenham essa liberdade de organizar suas contas e não cometam 

crime de responsabilidade fiscal, o que impactaria em problemas futuros para eles. 

Essas são as nossas palavras. Quero agradecer, mais uma vez, sua 

presença e deferência com a Comissão de Orçamento do Congresso Nacional. 

Obrigado, Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Encerradas as 

inscrições, definitivamente. 

O Deputado Paulo olha para mim... Quando eu presidia a Câmara, ele 

achava que eu negava a palavra a ele. Jamais! Eu tenho juízo. 

Concedo a palavra ao Deputado Marcel van Hattem, para suas 

considerações. 

Em seguida, falará o Deputado Paulo Teixeira. 

Estão encerradas as inscrições. 

O SR. MARCEL VAN HATTEM (NOVO - RS) - Muito obrigado, Presidente. 

Muitíssimo obrigado pela gentileza de V.Exa. Como me comprometi, serei breve. 

Quero aqui dizer a V.Exa., Presidente, que, apesar de não ser membro da 

Comissão Mista de Orçamento, muito me apraz estar participando desta reunião 

para tratar justamente dos entraves orçamentários que nós enxergamos no 

Orçamento da União, em particular na área da educação. 

Por esse mesmo motivo, quero saudar aqui a presença do Ministro Milton 

Ribeiro, Ministro da Educação, com quem estive, faz poucos dias, durante 

audiência pública, em outra Comissão desta Casa, muito brevemente falando, 

afinal de contas, ele estava, assim como eu, também ocupado com as atividades 

daquela Comissão. Mas trouxe ao conhecimento do Ministro a demanda vinda do 

Estado vizinho ao meu, o Rio Grande do Sul, lá de Santa Catarina, por intermédio 

do Deputado Estadual Bruno Souza, em relação a dois temas muito específicos. 
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Faço, portanto, agora os tornar públicos durante esta minha manifestação, para 

que V.Exa. sobre eles possa se manifestar. 

Quero também aqui, Sr. Ministro e cara Presidente desta Comissão, lembrar 

que o Partido Novo, que represento nesta Casa, está representado no Estado de 

Santa Catarina por nove Vereadores, pelo Prefeito da cidade de Joinville, o único 

Prefeito do NOVO do Brasil, também pelo nosso Deputado Federal Gilson 

Marques, que, infelizmente, neste momento, está participando de outro 

compromisso, e pelo nosso Deputado Estadual Bruno Souza, antes Vereador do 

Município de Florianópolis, que agora está realizando esse seu trabalho na 

Assembleia Legislativa. 

Os dois temas, apesar de bastante pontuais, são muito importantes. O 

primeiro deles é em relação à Universidade Federal de Santa Catarina, Sr. 

Ministro, que tem um campus na cidade que é justamente administrada pelo 

Adriano Silva, nosso Prefeito. O campus tem uma obra parada, a exemplo 

também do que já foi manifestado por outro colega Deputado em relação a uma 

universidade no seu Estado natal, o Ceará. 

Nós precisaríamos, Sr. Ministro, de uma manifestação do Ministério em 

relação às perspectivas orçamentárias para a continuidade da obra, que está 

abandonada desde 2013. Afinal de contas, à época em que ela foi pensada, pelo 

menos assim queremos imaginar, certamente havia um planejamento 

orçamentário, para que ela pudesse ser concluída e não ficasse no estágio atual 

de construção, que é maléfico em todos os sentidos. 

Portanto, Sr. Ministro, a primeira pergunta seria essa. Temos inclusive um 

ofício para entregar posteriormente a V.Exa. em relação a esse assunto, para que 

possa ser tempestivamente respondido. 

Em segundo lugar, refiro-me ao retorno às atividades presenciais em 22 

campi do Instituto Federal de Santa Catarina. Aliás, como em qualquer canto de 

Santa Catarina, há muitos estudantes gaúchos lá. E, assim como o retorno às 

atividades presenciais lá ainda não é realidade, em muitos institutos e campi 
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universitários no Rio Grande do Sul ainda não temos o retorno às atividades 

presenciais. 

Para piorar a situação, Sr. Ministro –– sabemos de todas as condições que a 

pandemia impõe à sociedade brasileira e internacional ––, há um faseamento que 

torna a circunstância ainda mais morosa, a decisão das autoridades locais muito 

mais difícil e acaba prejudicando a volta às aulas presenciais, o ensino para os 

estudantes. Muitos professores, que, aliás, também precisam ser mencionados, 

querem o retorno o quanto antes às atividades presenciais e o próprio setor 

administrativo. 

Portanto, Sr. Ministro, cumprindo a minha palavra com a Presidente em 

relação à exiguidade do tempo que nós temos em virtude de outros compromissos 

de V.Exa., quero agradecer mais uma vez a atenção — também a presença do 

nosso colega Deputado Estadual Bruno Souza, que está aqui na Comissão Mista 

de Orçamento acompanhando esta reunião — e pedir resposta a esses dois 

ofícios, a essas demandas encaminhadas na medida das possibilidades do 

Ministério. 

Muitíssimo obrigado, Sr. Ministro e caríssima e Exma. Presidente Senadora 

Rose de Freitas. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - É sempre um prazer 

ouvi-lo. V.Exa. sabe disso. 

O SR. MARCEL VAN HATTEM (NOVO - RS) - Muito obrigado, Senadora. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Tem a palavra o 

Deputado Paulo Teixeira, para conclusão. 

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT - SP) - Sra. Presidenta Rose de Freitas, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Ministro Milton Ribeiro, eu trago aqui um ofício 

com um pedido das universidades e dos institutos técnicos, que vou ler. 

A situação orçamentária das Universidades e Institutos Federais continua 

crítica. 
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A sanção da Lei Orçamentária (LOA) de 2021 tornou o cenário atual mais 

crítico para as Universidades e Institutos Federais. Há cinco anos o setor 

vem sofrendo com a diminuição dos recursos referentes a custeio e 

investimentos, retornando, este ano, a valores aproximados ao 

orçamento de 2013. No entanto, desde 2013, o número de campis, 

alunos e atividades de ensino e pesquisa tiveram grande expansão. 

No ano de 2021, a redução no orçamento atingiu 18% (R$ 1 bilhão) nas 

Universidades e 21% (500 milhões) nos Institutos Federais, em 

comparação ao orçamento do ano de 2020. A sanção da LOA 2021 

trouxe ainda o bloqueio de mais de R$ 271 milhões para os Institutos e 

de R$ 717 milhões para as Universidades. 

Sabe-se que mesmo com a liberação integral do orçamento aprovado, o 

pagamento das despesas de custeio e investimentos está comprometido 

para estas instituições de ensino a partir de setembro deste ano — 

portanto, a partir do mês que vem. 

Apesar do empenho da Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino (ANDIFES), do Conselho Nacional das 

Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (CONIF), de diversas entidades científicas e do MEC junto 

ao Ministério de Economia e ao relator da PLOA 2021, visando reparar as 

reduções que afetam os orçamentos das universidades e institutos 

federais, a valores referentes ao ano de 2020, isto não ocorreu 

ameaçando fortemente a sobrevivência destas instituições. 

Assim, as entidades abaixo vêm solicitar o apoio de senadores e 

deputados federais para a obtenção imediata das seguintes medidas: 

- Descontingenciamento total do orçamento das Universidades e 

Institutos Federais (Regra de Ouro) — isso já aconteceu, 1,5 bilhão. 
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- Restituição dos recursos obtidos diretamente pelas instituições de 

ensino. Estes recursos são diretamente arrecadados e parte significativa 

é comprometida em contratos e convênios com terceiros; 

- Recomposição, através de um PLN, do orçamento de 2021 nos 

patamares do orçamento de 2020, que corresponderá ao acréscimo de 

R$ 1 bilhão para as Universidades e a R$ 500 milhões aos Institutos 

federais. 

Atenciosamente, 

Entidades que compõem o Comitê Executivo da ICTP.br: 

Academia Brasileira de Ciências (ABC) 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior (Andifes) 

Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa 

(Confap) 

Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino 

Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (Confies) 

Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) 

Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de CT&I 

(Consecti) 

Instituto Brasileiro de Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e 

Sustentáveis (Ibrachics) 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) 

Nós estamos entendendo que esse desbloqueio de 1,5 bilhão responde ao 

primeiro item. Mas o segundo item, que é desbloquear as receitas próprias, e o 

terceiro item, que é repor 1 bilhão no orçamento, têm que ser trabalhados. 

Eu queria perguntar, Ministro, se V.Exa. concorda que nós façamos esse 

trabalho junto à Casa Civil e ao Ministério da Fazenda, já que, creio eu, esses 

cortes devem ter vindo de lá, e não propriamente do Ministério da Educação. 
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Por essas razões, eu quero trazer este manifesto a V.Exa. e pedir que nós 

possamos recompor o orçamento das universidades brasileiras com o valor de 1 

bilhão, trabalhar um PLN para essa finalidade e, igualmente, buscar a restituição 

dos recursos obtidos diretamente, porque são recursos que já estão 

comprometidos. 

É importante dizer, Ministro Milton Ribeiro, que essas instituições passarão a 

ter problemas seríssimos de cumprimento dos seus contratos a partir do mês de 

setembro. E é esse o pleito que eu venho trazer, representando aqui essas 

instituições, mas representando também as três instituições federais de ensino 

superior do Estado de São Paulo –– UNIFESP, UFABC e UFSCar –– e o Instituto 

Federal de São Paulo. 

Então, eu trago aqui essa solicitação e peço, Senadora Rose de Freitas e 

Srs. Parlamentares, que nós possamos construir esse PLN, restituindo às 

universidades federais 1 bilhão, valor que foi retirado do orçamento de 2020. Do 

orçamento para 2021, 1 bilhão foi retirado. Precisamos recompor esse orçamento, 

que não representa, de forma nenhuma, expansão. Esse valor é para custeio, 

pura e simplesmente, dos trabalhos das universidades federais. 

É por isso, Ministro Milton Ribeiro e Senadora Rose de Freitas, que nós 

queremos discutir abertamente o tema, o qual pretendemos levar para o Ministério 

da Fazenda e para a Casa Civil, tendo em vista que entendemos que esse é um 

tema que requer recomposição. 

Por último, Ministro, quero tratar de outra questão. Parece-me que a 

nomeação do procurador da UNIFESP desrespeitou as regras federais e atingiu a 

autonomia daquela instituição. Nós achamos que essa ação deva ser revista, pois 

é uma violência contra a UNIFESP a nomeação do seu procurador contra o desejo 

do reitor daquela instituição, recentemente nomeado, e fora das regras de 

nomeação previstas pelo próprio regramento universitário e também pelo 

regramento da AGU. Por isso, esse também é um tema que esta Casa deve 

analisar, para requerer a revogação deste ato, que é um sinal autoritário. O 
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procurador deve ser uma pessoa de confiança do reitor, e não uma pessoa 

colocada pelo Ministro para vigiar a instituição. Nunca houve isso. Isso remete a 

tempos autoritários do Brasil. Eu acho um caminho ruim, Ministro, a manutenção 

dessa prática e creio que ela deve ser revista. 

Eu queria registrar essa questão para tratá-la em outro momento, mas eu 

gostaria de priorizar a questão orçamentária. 

Por último, eu dou os parabéns à Presidenta, a quem respeito muito. Já 

estivemos juntos em vários mandatos, mas ela ascendeu à Casa dos Lordes, e 

nós continuamos aqui na Casa dos Comuns. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Não se esqueça de 

que nós somos da tribo chow-chow. 

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT - SP) - Somos membros da tribo chow-chow, 

cuja chefe maior é V.Exa. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Obrigado. Parabéns 

pelas colocações. 

Tem a palavra o Ministro Milton Ribeiro, para dar suas respostas e concluir 

sua apresentação. 

O SR. MINISTRO MILTON RIBEIRO - Deputado Domingos, essa questão de 

gastar com qualidade e responsabilidade tem sido uma ênfase da minha gestão. 

Quero repetir que, se dinheiro fosse o grande problema... Nós estamos aqui na 

Comissão de Orçamento, Presidente Rose. Dinheiro é parte da solução, mas não 

é solução, porque houve tempos em que a educação brasileira tinha muitos 

recursos, e nós não vimos o impacto na qualidade que deveríamos ver. É essa a 

observação que faço, primeiro, como cidadão brasileiro e como educador e, agora, 

como alguém que ascendeu ao posto de Ministro da Educação. 

O MEC não pretende retirar os recursos da ponta, Deputado Domingos, mas 

auxiliar os Estados e Municípios na sua execução. Ademais, se nós retirássemos 

esses valores, eles não retornariam automaticamente para o nosso orçamento. 

Então, o máximo que nós queremos ou podemos fazer seria alocar recursos. Nós 
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esperamos que esta nossa palavra possa despertar os senhores gestores da 

ponta, para que, com toda a transparência à sociedade, eles usem de maneira 

adequada os recursos, porque, enquanto nós estamos aqui falando de falta de 

recursos, há recursos que estão parados lá na ponta pelo fato de muitos gestores 

não os executarem por falta de iniciativa — vamos usar essa palavra. 

Um programa federal para acompanhar os mais vulneráveis temos tido. E 

pretendemos lançar um programa específico para os mais vulneráveis, em 

especial das Regiões Norte e Nordeste. Eu acho que o Brasil tem que olhar para 

essas regiões. Por quê? Porque elas têm os piores resultados nos indicadores 

educacionais. Isso não é demérito para eles, que enfrentam situações, sobretudo 

climáticas, diferentes de pelo menos grande parte do Brasil, principalmente do Sul. 

Quanto ao ensino técnico, faço questão de usar este momento para dizer 

que fui mal compreendido quando falei: "Universidade não é para todos". Pegaram 

essa frase minha fora de contexto, Presidente. Eu estava comparando a educação 

universitária com o ensino técnico. Eu estava querendo, na verdade, ressaltar a 

importância do ensino técnico profissionalizante. E aí eu comparei dizendo que, 

nesse sentido, o importante era o acesso à escola e aos institutos federais. 

Imaginem eu, que sou oriundo de uma família simples e estudei em escola 

pública, dizer que educação não é importante ou que universidade não é 

importante. Acho, com todo o respeito que tenho, que houve uma interpretação 

até um tanto maldosa desta minha frase: "Universidade não é para todos". É claro 

que universidade é para todos, mas hoje temos milhares de pessoas que foram 

iludidas, como eu disse no início, pois adquiriram diplomas de graduação que 

estão pendurados na parede e continuam desempregados, porque não há espaço 

no mundo profissional, Senadora, para tantos graduados. Uma obra grande de 

engenharia tem um ou dois engenheiros, mas tem milhares, aliás, dezenas, pelo 

menos, de técnicos em edificação, técnicos hidráulicos, técnicos elétricos. É isso. 

A Alemanha e o Canadá são países que nos dão exemplo de 

desenvolvimento e que enfatizaram o ensino técnico. Eu acho que é por aí. Esse 
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negócio de ter só diploma... Ninguém começa uma obra — e agora falo em termos 

genéricos — pelo telhado. Em governos passados, encheram o Brasil de 

universidades, só que abandonaram o alicerce: a alfabetização. Esse pessoal 

chega à universidade como analfabeto funcional; não sabe fazer nada, não sabe 

nem falar nem escrever, mal sabe fazer uma regra de três. 

Então, a minha função hoje — a minha ênfase, melhor dizendo — é cuidar 

da educação das crianças e do ensino técnico profissionalizante, mas sem 

abandonar a educação superior. O que eu quero fazer? Quero dar aos alunos que 

vieram da educação técnica condições de aproveitamento. Alguns têm vocação 

para estudar mais, para fazer um mestrado, um doutorado. Mas não é isso que dá 

emprego; o que dá emprego é a demanda. 

Recentemente — eu já disse isto —, recebi uma ligação do Presidente de 

uma das maiores instituições de patrões do Brasil, o Dr. Paulo Skaf, que me disse: 

"Milton, eu não tenho eletricistas de qualidade, não tenho técnicos de hidráulica de 

qualidade, não tenho técnicos em edificações de qualidade". Onde está esse 

pessoal? Esse pessoal está querendo ser engenheiro, porque pensa que só tem 

sucesso na vida quem tem esse diploma, e isso não é verdade, é uma falácia. 

Aqueles que puderem ascender depois e escolher uma universidade que o façam. 

Eu sou apoiador disso, inclusive da possibilidade de aproveitamento dos créditos 

que eles adquiriram nos institutos. 

Nós temos que enfatizar a construção e a ampliação das vagas dos institutos 

técnicos federais e de outros mais, até de iniciativas privadas, como o Sistema S, 

que tem sido um parceiro muito grande. Para quê? Para que o Brasil possa dar 

condições ao jovem de ter sua colocação. E, depois, se ele disser "Eu fiz curso 

para técnico em veterinária, mas o que quero mesmo é ser engenheiro veterinário, 

médico veterinário", tudo bem, ele pode ser. Esta é minha colocação, com todo o 

respeito que tenho por todas as opiniões: o foco hoje tem que ser o ensino técnico 

profissionalizante. 
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O Deputado Daniel, que foi quem me chamou aqui, falou sobre a defasagem 

do orçamento e o protagonismo do MEC. Agradeço o apoio. Eu quero repetir o 

que disse há pouco: quando venho a esta Comissão e vejo pessoas falando em 

aumentar o orçamento da educação, só tenho a aplaudir, porque eu não voto para 

aumentar nem para diminuir a dotação orçamentária da educação. Se os senhores 

conseguissem mais recursos pelo voto, que é o instrumento democrático que os 

senhores têm prioritariamente, creio que eu não teria nenhuma dificuldade em 

aplaudir isso. Quanto maior for o orçamento da educação, mais eu terei que 

aplaudir o esforço de cada um dos senhores. 

Quanto à educação profissional — o Deputado Daniel fez referência até à 

sua própria pessoa, dizendo que é oriundo da escola profissional —, o Brasil tem 

hoje 669 campi de institutos federais. E eu já tenho visitado muitos deles; eu não 

fico só no meu gabinete. Nós temos 281 campi de universidades federais. Grande 

parte dessas instituições, neste primeiro ano, eu já tenho visitado, mais que muitos 

outros que passaram pelo MEC. Eu não fico só ali dentro do gabinete. 

Então, eu quero dizer que, no que diz respeito à educação, nós temos muito 

em comum, Sr. Parlamentares. Eu repito: aquilo que os senhores conseguirem 

aumentar de recurso para a educação, com o apoio da nossa Senadora Rose, eu 

só tenho a aplaudir. 

E acho mais — repito isto publicamente —, para mim, educação não tem 

partido, mas não tem partido nem de esquerda, nem de direita. Não podemos 

transformar as universidades federais em comitês políticos nem de um lado, nem 

de outro. Educação, para mim, paira acima desse mundo, que é lícito, que é bom, 

que é salutar, que é necessário para a democracia, mas que não podemos usar 

para transformar as instituições de ensino. Esse tem sido o tema da minha 

discussão com vários outros interlocutores. 

O mínimo da educação, hoje, é uma imposição legal. O MEC acompanha 

essa questão dos 25%, que tem trazido preocupação. Eu vi o nosso Deputado 

falar sobre isso. É claro que, no que depender de mim, os senhores, que são 
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Parlamentares, podem arrumar um caminho — até conto com a nossa Presidente. 

Arrumem um caminho. No que depender de mim... Eu entendo isto: os recursos 

foram alocados, chegaram aos Municípios; eles não podem inventar moda com o 

dinheiro da educação, que é um recurso caro e muito importante. Naquilo que eu 

puder fazer, podem contar comigo e com o meu apoio, para que não 

inviabilizemos até as pretensões políticas dos senhores gestores municipais e 

estaduais. 

Com relação à primeira infância, Deputado, estamos apoiando a educação 

para essa faixa etária através das creches. Eu acho que, na gestão da educação 

brasileira, não podemos ser apenas estatizantes, como é a visão de alguns 

poucos. Nós temos que entender que existem instituições, ONGs, instituições 

religiosas que fazem um excelente trabalho de fornecer creches e tal. Imaginem 

quanto o Governo vai economizar! Quando contrata esses serviços a preços 

relativamente equilibrados, ele evita contratação, concurso, evita a permanência 

de novos funcionários públicos, que podem amanhã ou depois se aposentar ou 

ficar lá, com aquela coisa toda atinente ao serviço público. E, quando nós 

contratamos, nós pagamos, nós apoiamos a iniciativa privada, e temos lá a 

fiscalização até mesmo do Ministério Público Estadual, porque ele acompanha a 

questão através da sua ação, que é muito importante. 

E é com muita tristeza que eu vi vídeos de alguns educadores fazendo 

campanha pública para incentivar as redes municipais a não adotarem também a 

questão dos livros. É muito triste. Eu não sei por que isso ocorre. É claro que o 

meu sonho é realmente no futuro cada aluno público ter um tablet e nós fazermos 

— não digo doarmos, mas pelo menos cedermos — um comodato para que os 

meninos possam ter os livros ali todo ano. 

Agora, lembrem-se de que, no Brasil, eu, como MEC, tenho 46 milhões de 

alunos em escola pública na educação básica. Imaginem gerir o destino desses 

computadores, desses tablets, imaginem os assaltos, imaginem as quebras! 

Quem tem um celular ou um tablet sabe que, de vez em quando, esses 
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equipamentos — vou usar uma terminologia mais clássica — dão "pau" e 

precisam ser levados a um técnico. Imaginem isso lá na ponta. É claro que eu 

quero que esses dispositivos sejam usados, mas nós temos que ir com vagar, com 

cuidado. 

Quanto aos livros didáticos, acho que eles ainda são um instrumento útil. E, 

pela primeira vez na história, estamos oferecendo materiais didáticos para a 

educação infantil, materiais de qualidade, que a rede privada e escolas de outros 

países usam. Então, por que esses professores estão contra? Qual é a ideia? O 

próprio TCU derrubou por unanimidade a representação de alguns que disseram 

que adotar esses livros seria um retrocesso. O nosso órgão máximo de 

fiscalização entendeu que era uma iniciativa positiva do MEC fazer chegarem à 

ponta esses livros. É um gasto que fazemos com dinheiro público. Se eu puder 

economizar, eu economizo. Mas, na eleição de prioridades que faço, creio que o 

livro na educação infantil é muito importante. 

Eu acho que já falei bastante sobre obras paralisadas. A Resolução nº 3, de 

2021, que fala da repactuação que destrava o processo de análise, com a 

dispensa de vistoria in loco, é muito importante, sobretudo quando se entende a 

evolução que houve em relação não apenas ao incremento do auxílio 

emergencial, mas também ao aumento no preço do material, do tijolo, do cimento, 

do ferro. Isso gerou uma inflação. Então, com aquele orçamento que o gestor usou 

para contratar lá na ponta, a obra não foi concluída porque a própria instituição 

contratada para terminá-la falou que não tinha mais condição de continuar a obra, 

uma vez que o cimento passou de tanto para tanto. Isso é compreensível. É claro 

que nós entendemos isso. Por isso, eu analisarei a sua sugestão para a mudança 

na Portaria nº 3, de 2020, que fala da repactuação, e imediatamente colocarei em 

uso essa determinação. 

O Deputado Marcelo Nilo, do PSB da Bahia, da Universidade Federal... Não 

é Deputado Marcelo Nilo; é Deputado Marcel van Hattem. E ele não é do PSB da 

Bahia também, não. Esse baiano está muito clarinho para ser baiano verdadeiro e 
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puro mesmo! Ele é do Rio Grande do Sul. Eu vou ver isso com o nosso Secretário, 

que está aqui. Eu estou disposto a recebê-los lá no MEC para tratarmos mais 

propriamente, mais pontualmente, por causa do tempo, a questão dessa obra 

parada em Santa Catarina e do retorno às atividades presenciais nos campi. Mais 

uma vez eu digo que, se dependesse de mim, elas voltariam amanhã, mas eu não 

tenho esse poder. Se eu tivesse, eu o faria, com todos os cuidados sanitários, etc. 

Deputado Paulo, quanto à situação orçamentária das universidades, como 

eu disse no início da minha exposição, o orçamento do MEC hoje, quando 

comparado ao orçamento de 2014, já descontada a inflação, teve um ganho real 

de 5,9%, ou 8 bilhões de reais. É a proposta que nós estamos fazendo para o ano 

que vem. Em 2021, o meu recurso já está quase zerado. Aí é PLN, aí é uma ação 

que nós podemos apoiar, mas que é dos Srs. Parlamentares. 

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT - SP) - Agora o senhor vai entender que nós 

vamos, então, dialogar com a Fazenda, dialogar aqui dentro e dialogar com a 

Casa Civil sobre a reposição do Orçamento de 2021. 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT - SP) - Deputado Paulo, há um combinado 

aqui com a Senadora Rose e o Ministro de uma audiência com a participação da 

ANDIFES e do CONIF. Acho que é só fixar a data. 

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT - SP) - É com quem? 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT - SP) - Com os Presidentes da ANDIFES e 

do CONIF e com o Ministro. 

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT - SP) - Aqui? 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT - SP) - Aqui. 

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT - SP) - Não, Deputado Zarattini, é que, neste 

caso, entendo eu que ele já compreendeu que a recomposição é necessária. 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT - SP) - É claro. 

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT - SP) - O que nós precisamos fazer agora é 

uma reunião com a Casa Civil para que a recomposição seja feita lá. Então, eu já 

estou pedindo essa audiência... 
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O SR. MINISTRO MILTON RIBEIRO - A ANDIFES e o CONIF já 

participaram, na Casa Civil, de uma conversa sobre essa recomposição. Já existe 

isso. 

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT - SP) - Então, nós vamos reiterar esse pedido. 

Mas essa audiência teria que ser na Casa Civil, tendo em vista que o Ministro... O 

que eu queria que o Ministro falasse aqui ele falou: precisa haver uma 

recomposição no orçamento de 2021. Ele afirmou isso aqui. 

Portanto, no que diz respeito ao Ministro, creio eu que as coisas já estão 

adiantadas. O que nós precisamos fazer é trabalhar o Governo, para que essa 

recomposição seja feita. Nessa direção, estamos pedindo nova audiência na Casa 

Civil, para pedir a recomposição desses recursos. 

O SR. MINISTRO MILTON RIBEIRO - Eu sou um cumpridor do orçamento, 

Deputado. O senhor sabe bem disso. Aquilo que os senhores conseguirem, 

através do Parlamento, aumentar em termos de recursos eu compro. 

Com relação à questão do reitor da UNIFESP e da AGU, primeiro, gostaria 

de dizer que eu enfrentei uma luta muito grande quanto à indicação. Meu 

relacionamento com a ex-Reitora Soraya era muito bom, muito positivo. Eu 

enfrentei uma luta muito grande de grupos até internos na universidade para não 

apoiar o atual reitor. Eu estive em conversa com o Sr. Presidente da República. 

Cabe a ele indicar legalmente, e eu mostrei para ele que se tratava de uma 

pessoa preparada e tal. E eu não tive nenhuma dificuldade. Infelizmente ele teve 

um problema de saúde recentemente. 

Mas eu reafirmo publicamente para o senhor que a mudança do atual 

procurador foi um assunto que eu comentei com ele pessoalmente no meu 

gabinete. Ele está dizendo agora que ele não concordou, mas eu... 

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT - SP) - Eu só queria perguntar a V.Exa. o 

seguinte: o reitor pediu a V.Exa. a troca de seu procurador ou essa foi uma 

nomeação sua, sem a aceitação do reitor? Eu já exerci cargos públicos — já fui 

Secretário de Habitação de São Paulo, já fui Subprefeito de São Paulo — e sei 
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que o procurador é alguém da confiança do gestor público. Por quê? Porque é 

com o procurador que o gestor público vai discutir os dilemas e todos os 

problemas. Pareceu-me que, sendo a nomeação feita pelo senhor, o senhor deixa 

de nomear alguém da confiança do reitor. Essa passa a ser uma pessoa que vai 

exercer a função de vigilância sobre a instituição. 

Como eu acho que essas instituições têm pessoas de bem, probas — essa 

acaba de ser indicada, inclusive —, o ato de V.Exa. está sendo entendido como 

um ato arbitrário e autoritário. O Reitor não lhe pediu. 

O SR. MINISTRO MILTON RIBEIRO - Deputado... 

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT - SP) - O senhor pode ter comentado, e ele 

pode ter dito... 

O SR. MINISTRO MILTON RIBEIRO - Deputado, não foi comentado. Não foi 

assim. Ele aquiesceu. Há a palavra dele, como há a minha. Estava presente o 

Secretário. 

Eu acho que a questão toda é que esse Procurador é de confiança do Reitor, 

e o Reitor foi da minha confiança. Fui eu que indiquei o nome dele, entre três, para 

o Sr. Presidente da República. Então... 

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT - SP) - Certo. Agora, isso não quer dizer que o 

Procurador seja da confiança dele porque o senhor o indicou como Reitor. Na 

verdade, cabe a ele a indicação do Procurador. 

O SR. MINISTRO MILTON RIBEIRO - Não, não cabe. Isso é errado. É a 

AGU que indica. É a AGU que indica. Não ele. Imagina! Nem tampouco eu. 

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT - SP) - Mas essa nomeação passou por cima 

da normativa da AGU. Eu posso ler para o senhor, se quiser que eu leia. 

O SR. MINISTRO MILTON RIBEIRO - Não, essa nota já foi vencida. Essa 

nota que o senhor tem, que foi citada por eles, já é uma matéria vencida 

legalmente. A própria AGU tem outro posicionamento por causa do plano de 

carreira dos Procuradores. Eu estou muito tranquilo. Inclusive isso é um assunto... 



 

CÂMARA DOS DEPUTADOS CD - 56 
DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO – DETAQ 
 
CMO (Reunião, Audiência Pública) 17/08/2021 

 

 

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT - SP) - Isso já é uma demonstração, Ministro, 

do conflito. Isso já é uma demonstração do sentimento de intervenção. Isso já é 

uma demonstração de que não é do agrado da instituição esse Procurador. Ele 

está lá como interventor de V.Exa. Eu acho que esse é um precedente grave na 

autonomia universitária, porque o Procurador é uma pessoa de altíssima confiança 

do Reitor. 

O SR. MINISTRO MILTON RIBEIRO - Eu respeito o seu posicionamento, Sr. 

Deputado, mas eu quero reafirmar que eu respeitei, inclusive contrariamente 

àquilo que alguns vieram me colocar, a indicação do nome do professor como 

Reitor. Na questão do Procurador, quem fez a indicação foi a AGU, como 

instituição. Ela tem todos os documentos necessários para provar que ela agiu 

dentro da legalidade. Eu confirmei essa indicação, e ponto final. 

Esse é um assunto que podemos debater em outro momento... 

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT - SP) - Quero apenas dizer que o senhor 

acabou de dizer, há pouco, que quem indicou foi o senhor, e agora o senhor está 

dizendo que foi a AGU. O senhor acabou de dizer... Recupere os vídeos. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu gostaria de pedir, 

Deputado Paulo... Eu preciso que o Ministro encerre porque ele tem um 

compromisso. Eu acho que não vai faltar oportunidade de conversarem sobre 

esse assunto e outros vários que existem no Brasil. 

Eu queria dar a palavra ao Ministro para concluir. 

O SR. MINISTRO MILTON RIBEIRO - Eu termino agradecendo, Sra. 

Senadora, a oportunidade e a honra de ser o primeiro, mas cabe lembrar — só 

para finalizar — que o Ministério da Educação solicitou à Advocacia-Geral da 

União a indicação de Procuradores Federais aptos a assumirem o cargo de 

Procurador-Chefe da Procuradoria Federal junto à UNIFESP. Eu nem conheço 

essa figura do Sr. Procurador que foi indicado pelo AGU. Nunca tive contato, 

nunca recebi ligação, não sei nem o nome dele, se você me perguntar agora. 
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Então, eu estou muito tranquilo, minha consciência está bem tranquila. Vamos 

seguindo administrando as universidades federais. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Sr. Ministro, eu quero 

dizer ao senhor e à sua equipe que, gentilmente, são os primeiros a se disporem a 

vir a esta Comissão — não posso deixar de citar isso. Falamos aqui várias vezes 

de protagonismo, e o senhor fez um protagonismo. 

Esta Comissão não está se reunindo apenas para ouvi-lo e conhecer as suas 

dificuldades e propostas. Ela está se tornando parceira das suas propostas e das 

metas a serem atingidas. O senhor nos apresentou as dificuldades, como as 

despesas discricionárias e tudo o mais. 

Diante disso, esta Comissão tem uma reunião agendada com o Ministro da 

Economia para tratar da Educação. Sem essas informações deste encontro e 

deste debate não seria possível fazê-lo, à luz da razão das suas prioridades e das 

prioridades do Brasil, que sei que o senhor encara tão bem. 

Fica aqui o nosso afeto, nosso respeito. Acredite que a sua trajetória nesse 

Ministério está sendo digna de elogios, inclusive por parte de muitos desta Casa. 

O SR. MINISTRO MILTON RIBEIRO - Obrigado. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Participaram deste 

debate, presencial e remotamente, 49 Srs. Senadores e Srs. Deputados. S.Exas. 

pedem que eu envie esse agradecimento ao senhor. 

Eu agradeço a todos e dou por encerrada a presente reunião. 

O SR. MINISTRO MILTON RIBEIRO - Muito obrigado. 


