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A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Havendo número regimental, 

declaro aberta a 6ª Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização para a apreciação das matérias constantes da pauta. 

Informo que a reunião ocorre de forma semipresencial, ou seja, há Parlamentares 

presentes no plenário e Parlamentares participando de forma virtual, através da plataforma 

Zoom. 

Ainda não há número para deliberar. 

Concedo a palavra ao Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Senadora Rose de Freitas, estou inscrito. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Já concedi a palavra a V.Exa. 

V.Exa. estava falando... Pode falar. Sinta-se à vontade. 

Tem a palavra o Senador Esperidião Amin. (Pausa.) 

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - Presidente Rose de Freitas, não corte 

a nossa palavra. (Risos) 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Não, querido. Estou dando a 

palavra para o Senador Esperidião Amin. S.Exa. não está me ouvindo. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Presidente Rose de Freitas, quero 1 minuto. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - V.Exa. tem a palavra, Senador. 

(Pausa.) 

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - Agora S.Exa. liberou, Senador. 

(Risos.) 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Pois é. Eu quero 1 minuto. Estou inscrito. 

S.Exa. sempre foi moderadora de debates... 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Senador Esperidião Amin, estou 

dando a palavra a V.Exa. pela quarta vez. 

Há alguém ao lado de V.Exa.? (Pausa.) 

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - Senador Esperidião Amin, nosso 

Pantanal está secando. É uma desertificação. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Infelizmente, nós já vimos que isso é cíclico, 

não é?  

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Senador, há alguém ao lado de 

V.Exa.?(Pausa.) 
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O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - No ano passado, neste ano e por mais 

2 anos ainda há uma previsão muito brava. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Alguém pode entrar em contato 

com o Senador por telefone? 

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - No ano passado, foi muita queimada. 

Como queimou muito no ano passado... 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Senador Esperidião Amin, 

V.Exa. está com a palavra. (Pausa.) 

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - Senador Esperidião Amin, eu queria 

só uma opinião... V.Exa. não viveu muito isso em Santa Catarina... 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Não sei o que está acontecendo. 

Estou concedendo a palavra ao Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Não estou ouvindo. 

O SR. JEAN PAUL PRATES (PT - RN) - Seu microfone está picotando, Senador 

Wellington Fagundes. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - O Senador Wellington Fagundes comprou à 

prestação. 

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - Olha, está aberto... 

O SR. JEAN PAUL PRATES (PT - RN) - Estão sabotando... 

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - Senadora Rose de Freitas, deixe-me 

falar com o Senador Esperidião Amin. (Risos.) 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu gostaria que a Mesa 

comunicasse ao Senador Esperidião Amin que estamos concedendo a palavra a S.Exa. 

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - Senador, eu queria a opinião de V.Exa. 

sobre pedágio... 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Acho que é porque o microfone 

de V.Exa. está ligado, Senador Wellington Fagundes. Desligue o microfone de V.Exa., 

porque o Senador Esperidião Amin não está ouvindo. 

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - V.Exa. fez um projeto de lei... 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Não, é uma lei já. A lei estabeleceu para os 

vindouros... 
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Senadora Rose de Freitas, eu pedi a palavra para uma breve intervenção, se V.Exa. 

permitir. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu vou suspender a reunião um 

pouco, para que eu possa entender o que está acontecendo. 

Suspendo a sessão por 5 minutos. 

(A reunião é suspensa.) 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Está reaberta a sessão. 

Pergunto ao Senador Esperidião Amin se S.Exa. está ouvindo. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Sim, eu estou ouvindo. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Senador, eu concedi a palavra 

a V.Exa. logo que abri a sessão. Chamei o nome de V.Exa. por sete vezes, mas V.Exa. não 

estava ouvindo. 

É um problema aqui ou aí? 

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - Parece que isso agora foi corrigido. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Eu estou... 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Senador Wellington Fagundes, 

deixe-me falar... (Risos.) 

Senador Esperidião Amin? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Estou ouvindo. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Senador, V.Exa. pode fazer o 

uso da palavra. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Peço a palavra por 1 minuto, Sra. Presidente. 

Eu só queria tornar público o fato de que apresentei uma emenda que acho que é 

singular.  

O Estado de Santa Catarina aprovou uma lei no sentido de autorizar, Senador Jean 

Paul Prates e Senador Wellington Fagundes, que o Governo do Estado transfira para o 

Governo Federal 350 milhões de reais para execução de obras federais rodoviárias em 

Santa Catarina que estão num ritmo muito lento, estrangulando a nossa economia. 

Estou propondo que seja autorizada a negociação para abatimento da dívida do 

Estado de Santa Catarina para com a União no valor da transferência que venha a ser 

efetivamente feita pelo Estado à União para execução de obras federais que estejam em 

andamento em ritmo muito lento. Acho que essa é uma emenda justa e creio que inédita. 
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Muito obrigado. 

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

Wellington Fagundes. (Pausa.)  

O SR. JEAN PAUL PRATES (PT - RN) - Senadora Rose de Freitas, só queria saber 

se foi aberto o painel e se temos como registrar ou se é só no Infoleg. Como podemos 

registrar a presença? 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - É pelo Infoleg, Sr. Senador. 

O SR. JEAN PAUL PRATES (PT - RN) - Ainda não estava aberto. Não sei se já abriu. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Nós gostaríamos de informar 

que a presença em tela é contada como presença. A fala do Parlamentar se manifestando 

durante a reunião também é uma forma de registrar presença. 

Senador Wellington Fagundes, V.Exa. gostaria de fazer o uso da palavra? 

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - É só um questionamento, Senadora 

Rose de Freitas. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Estamos com um problema de 

funcionamento, Senador Wellington Fagundes. Eu informei a V.Exa. Eu respondi. V.Exa. 

me ouve? 

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - Eu ouvi. Eu gostaria de saber qual é 

o objetivo da sessão de hoje?  

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - A sessão destina-se a leitura e 

votação de requerimentos.  

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - Ótimo, ótimo. O.k. 

Muito obrigado.  

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Também teremos a definição 

de emendas de Comissão para a LDO. 

Temos aqui ao todo 32 emendas, que passo a registrar:  

Senador Elmano Férrer, recurso hídrico, construtora de adutoras; Senador 

Alessandro Vieira, transporte terrestre e trânsito, adequação de trecho rodoviário; Senador 

Omar Aziz, transporte terrestre e trânsito; Senador Esperidião Amin, transporte terrestre e 

trânsito; Senador Alessandro Vieira, novamente, recurso hídrico; Senadora Soraya 

Thronicke, proteção à vida, fortalecimento da família, promoção e defesa dos direitos 

humanos para todos; Osires Damaso, transporte terrestre e trânsito; Senador Jean Paul 
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Prates, recursos hídricos; Senador Jean Paul Prates, educação profissional e tecnológica; 

Zequinha Marinho, governança fundiária; Rose de Freitas, Brasil na fronteira do 

conhecimento; Luiz do Carmo, proteção à vida, fortalecimento da família, promoção e 

defesa dos direitos humanos para todos; Vanderlan Cardoso, educação profissional e 

tecnológica; Elmano Férrer, segurança pública, combate à corrupção, ao crime organizado 

e ao crime violento; Omar Aziz, atenção especializada à saúde; Sanderson, segurança 

pública, combate à corrupção e ao crime; Jean Paul Prates, atenção especializada à saúde; 

Soraya Thronicke, desenvolvimento regional territorial e urbano; Luiz do Carmo, 

desenvolvimento regional territorial e urbano; Célio Silveira, desenvolvimento regional 

territorial e urbano; Sanderson, também desenvolvimento territorial regional e urbano; 

Osires Damaso, transporte terrestre e trânsito; Esperidião Amin, transporte terrestre e 

trânsito; Flávia Morais, atenção especializada à saúde; Vanderlan Cardoso, atenção 

especializada à saúde; Célio Silveira, atenção especializada à saúde; Zequinha Marinho, 

moradia digna; Charlles Evangelista, pesquisa e inovação agropecuária; Arnaldo Jardim, 

pesquisa e inovação agropecuária; Juscelino Filho, transporte terrestre e trânsito; Juscelino 

Filho, transporte terrestre e trânsito; Carlos Fávaro, atenção especializada à saúde. 

O SR. JEAN PAUL PRATES (PT - RN) - Senadora Rose de Freitas...  

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Senador Jean Paul Prates tem 

a palavra. 

O SR. JEAN PAUL PRATES (PT - RN) - Rapidamente, para um esclarecimento. 

Apareceu várias vezes no texto e quero confirmar se a "atenção especializada à saúde", 

em todos os casos, refere-se à compra de vacinas. 

É muito eloquente essa situação. Nós estamos colocando, parece-me, em um coro, 

várias emendas para compra de vacinas, especificamente essas que estão mencionadas 

como "atenção especial à saúde". 

Apenas quero confirmar se são todas para compra de vacina, porque, assim, já 

podemos unificar com o parecer, que tem a maior parte das emendas apresentadas nesse 

sentido. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Senador Jean Paul, essa 

atenção específica trata do reforço de recurso para emergência internacional em saúde 

pública, especificamente o coronavírus. 
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O SR. JEAN PAUL PRATES (PT - RN) - Então, é exatamente isto. Estamos querendo 

garantir rubrica aberta para a compra de vacinas, só para informar aos demais. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Alguns daqueles que 

apresentaram atenção especializada à saúde colocaram a restruturação de unidades de 

atenção especializada, como o caso do Deputado Célio Silveira e da Deputada Flávia 

Morais. Mas estão todas aqui explicitadas, com ação específica. 

Vamos tentar abrir a sessão. Nós temos quórum? (Pausa.) 

Já temos quórum para deliberação. 

Havendo concordância do Plenário, pergunto se pode ser dispensada a leitura da ata 

da 5ª Reunião Deliberativa Extraordinária, realizada nos dias 8 e 12 de julho de 2021. 

(Pausa.) 

Está dispensada a leitura da ata. 

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

(Pausa.) 

A ata está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovada. 

Em votação na representação do Senado Federal. 

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovada. 

Solicito que sejam declarados como lidos os expedientes recebidos pela Comissão 

do dia 12 de julho até a presente data, tendo em vista que essas informações encontram-

se publicadas na página da CMO na Internet. 

Há um ponto muito importante sobre o qual eu gostaria de consultar todos os que 

estão participando da reunião remotamente. Se possível, queria contar com a presença do 

Deputado Claudio Cajado também.  

Gostaria, Deputado Hildo e Deputado Bosco, que nós passássemos a apreciar as 

sugestões de emendas apresentadas pela Comissão Mista de Planos. São aquelas 

emendas que eu acabei de ler. Foram 32 emendas. Se V.Exas. tiverem alguma dúvida, eu 

as leio novamente. 

Walbinson, se houver mais alguma sugestão de emenda, podemos ainda apresentá-

la? (Pausa.) 
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Não, vamos flexibilizar. O Walbinson é linha dura, mas eu o flexibilizo todas as vezes. 

Srs. Parlamentares, V.Exas. têm alguma observação a fazer? Lembrem-se de que 

nós tratamos aqui de recursos hídricos; de transporte terrestre e trânsito; de governança 

fundiária, com a consolidação de assentamentos rurais, que é uma importante emenda 

também; do Brasil na Fronteira do Conhecimento, que é o fomento de que tratou o 

Deputado Hildo na vez passada, é exatamente a questão da pesquisa e do 

desenvolvimento científico.  

O SR. BOSCO COSTA (PL - SE) - Senadora Rose, Srs. Deputados e Deputadas, 

Senadores e Senadoras, boa tarde. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Pois não. Boa tarde. 

O SR. BOSCO COSTA (PL - SE) - Senadora Rose de Freitas, como V.Exa. abriu um 

espaço, eu gostaria de consultá-la sobre a possibilidade de ainda se acatar uma emenda 

nossa para o Canal de Xingó.  

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Veja bem, Deputado, eu estou 

no Congresso há 32 anos, e isso não é uma coisa de somenos importância, isso é 

importante.  

O SR. BOSCO COSTA (PL - SE) - Sim.  

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu acabei de dizer que, se 

V.Exas. tiverem sugestões, vamos acatá-las e colocá-las em votação. Vamos fazer um bom 

debate. V.Exa. pode apresentar a emenda? 

O SR. BOSCO COSTA (PL - SE) - Sim. Trata-se de uma emenda para a construção 

do Canal de Xingó em Sergipe e na Bahia. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Pois não. V.Exa. tem uma cópia 

para apresentar à Mesa?  

O SR. BOSCO COSTA (PL - SE) - Está aqui a cópia. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Srs. Parlamentares, vejam 

quem acabou de chegar! 

(Intervenção fora do microfone.) 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Não, Deputado, essas são as 

emendas de Comissão. Para elas, o prazo seria até 1 hora da tarde. Nós estamos 

flexibilizando que sejam apresentadas aqui e agora, porque vamos debatê-las e votá-las 

nesse momento. 
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O Deputado Bosco está apresentando uma emenda para a construção do Canal de 

Xingó em Bahia e Sergipe, que é do Programa de Gestão e Manutenção da Defensoria 

Pública da União. Essa emenda está encaixada na pauta e vamos votá-la logo em seguida.  

O SR. BOSCO COSTA (PL - SE) - O.k., Senadora. 

O SR. ARNALDO JARDIM (CIDADANIA - SP) - Presidente Rose... 

O SR. JEAN PAUL PRATES (PT - RN) - Deputado Arnaldo, seu microfone está muito 

baixo. Não deu para ouvir, não. 

(Pausa prolongada.) 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu pergunto ao Deputado 

Domingos Sávio se ele gostaria de fazer uso da palavra. 

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB - MG) - Sim, Presidente Rose.  

Cumprimento V.Exa. e registro que não pude manifestar a minha alegria por sua 

eleição e posse porque tive de sair para outra audiência no mesmo dia. Estou muito feliz 

de poder ter o privilégio de estar aqui novamente, mas especialmente de ter o privilégio de 

estar numa reunião presidida por V.Exa.  

Tenho uma admiração enorme pelo seu trabalho, pela sua trajetória na vida pública 

e especialmente pelo seu espírito democrático e conciliador, o que é fundamental numa 

Comissão como esta, que reúne as duas Casas superiores do Parlamento brasileiro, do 

Congresso Nacional, e que precisa da experiência e do espírito público de V.Exa. E V.Exa. 

já começa dando demonstração disso ao permitir que possamos concluir, aqui e agora, a 

apresentação das emendas, cujo prazo, de fato, é muito exíguo.  

Não sei se a minha assessoria conseguiu protocolar uma proposta de nossa autoria, 

com o objetivo de conclusão de uma barragem em Minas, a Barragem de Berizal. Nós 

sempre buscamos colocar essa proposta porque essa conclusão é uma questão de honra. 

Trata-se de uma barragem que já gastou algo próximo de 100 milhões de reais de dinheiro 

público, cuja obra está inacabada no norte de Minas, ali na área da SUDENE, uma região 

muito seca. Esta Barragem de Berizal é um pleito que envolve, eu diria, toda a bancada 

mineira. Mesmo quem está em outras regiões do Estado já compreende que ela precisa ser 

concluída.  

Portanto, eu quero ver se ainda há tempo de nós incluirmos, como emenda, a 

proposta da conclusão da Barragem de Berizal, em Minas Gerais. 
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A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Deputado, inicialmente, eu vou 

ser redundante. 

Aquela façanha de nós colocarmos 4 anos e atualizarmos o Orçamento da União, tão 

importante para o País, é sinal de respeito com a administração pública, mas sobretudo 

com a população brasileira. E V.Exa. foi um baluarte: brigava no plenário, conciliava e 

argamassava os bons entendimentos que devem gestar uma Comissão como esta.  

Eu fico com uma alegria enorme em tê-lo aqui conosco. Acho que nós ficaríamos mais 

pobres se não tivéssemos a sua presença para trabalhar nesta Comissão. V.Exa. é um 

grande companheiro. 

Eu queria pedir a V.Exa. que apresentasse a emenda, para que nós possamos fazer 

novamente a leitura e colocá-la em votação.  

Teremos apenas três emendas de Comissão selecionadas para o Relator da LDO. 

Todos estão sabendo disso, os que estão nos ouvindo e os que estão participando da 

sessão. 

O Senador Esperidião Amin apresentou duas emendas exatamente na parte de 

transporte terrestre e trânsito: a adequação do trecho rodoviário São Miguel do Oeste na 

divisa de Santa Catarina com o Paraná; e a adequação do trecho rodoviário Florianópolis 

e São Miguel do Oeste na BR-262, em Santa Catarina.  

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Presidente, a rodovia é a BR-282. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Há mais alguém?  (Pausa.) 

Senador Carlos Fávaro, é um prazer vê-lo. 

Eu queria suspender a reunião só por 5 minutos, para que todos redigissem as 

emendas e as colocassem na mesa.  

Suspendo a reunião por 5 minutos, para que nós possamos encerrar esse período de 

apresentação de emendas.  

(A reunião é suspensa.) 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Está reaberta a reunião para 

apreciação das sugestões de emendas apresentadas pela Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização ao Anexo de Prioridades e Metas da LDO 2022.  

Foram sugeridas 35 emendas.  

Nós temos que ter um critério aqui para a votação dessas emendas. Vou lembrar a 

todos que serão apenas três as escolhidas, mas várias foram apresentadas. Vamos ver o 
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ponto de convergência das principais emendas, inclusive as de âmbito nacional em que 

possam convergir a opinião de vários Senadores e Deputados.  

Eu perguntaria ao Deputado Federal Bosco se é dele a emenda de pesquisa e 

inovação agropecuária. 

O SR. BOSCO COSTA (PL - SE) - Não, Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - V.Exa. poderia vir até à mesa 

para identificá-la? Não há assinatura nem nome. (Pausa.) 

Essa é do Deputado Arnaldo Jardim. 

O SR. BOSCO COSTA (PL - SE) - A minha emenda, Presidente, é sobre o Canal de 

Xingó, que liga Bahia a Sergipe.  

Todos nós sabemos perfeitamente que o Nordeste brasileiro sofre muito com a 

questão de recursos hídricos e de água até para consumo humano. Sei bem o quanto tem 

sido feito pelos Governos passados e pelo atual na questão da transposição do Rio São 

Francisco, com água para o Ceará, para o Pernambuco, para o Rio Grande do Norte, para 

a Paraíba.  

Em Sergipe, nós temos um canal que chamamos de Canal de Xingó, que sai de Paulo 

Afonso e vai até Nossa Senhora da Glória, no Estado, numa extensão de em torno de 300 

quilômetros. Lamentavelmente eu não entendo por que, enquanto o Canal do Sertão 

Alagoano — e fico feliz por isso —, que é quatro vezes maior, está praticamente pronto, o 

nosso está com o projeto executivo finalizando.  

Sei também que o Brasil tem várias necessidades. Mas eu peço aos meus pares, 

como sergipano, assim como, acredito também, os baianos, os cearenses, que defendem 

a água principalmente para o consumo humano, que possam aderir a essa emenda ou 

acatá-la.  

Esta é a justificativa que faço, Sra. Presidente.  

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

Eu pergunto ao Plenário se algum dos autores das emendas de que fiz a leitura 

gostaria de fazer a defesa da sua emenda.  

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Presidenta, eu quero fazer uma sugestão.  

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Pois não.  
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O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Veja, Sra. Presidenta, desde que a Comissão 

foi instalada, V.Exa. tem se pautado no sentido de garantir o máximo de unidade no 

funcionamento e nas decisões.  

Esta Comissão tem direito a somente três emendas. Não é isso? 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Sim.  

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Minha sugestão é que essas três emendas 

sejam negociadas politicamente. Não pode ser assim: “Como eu apresentei, vou ter o 

direito”. Não. Eu acho que, pelo conjunto das forças, existem pelo menos três blocos aqui 

dentro. E nós da Oposição reivindicamos, na CMO, o direito de uma dessas emendas ser 

nossa.  

Estava falando agora falando com o PSB, Deputado Cajado, para isto ser pactuado 

entre nós daqui para frente. 

Eu sei que há o direito do Parlamentar. Mas também não é correto o Parlamentar ficar 

só apresentando emenda do seu Estado. Não estou desmerecendo a emenda do 

companheiro, pois sei que ela é importante, que a questão hídrica do Nordeste é central. 

Mas acho que deveríamos fazer um acordo político para garantir que todas as forças 

tivessem direito às três emendas.  

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Srs. Parlamentares, quero 

apenas ressaltar algo.  

Às vezes, a princípio, ouvindo o experiente Deputado José Guimarães, alguém pode 

pensar que há um cerceamento dos demais. Não é isso. A sugestão traz uma economia 

processual que, inclusive, ajuda, mas nós deveríamos ter nos sentado em reunião, para 

trabalharmos esta possibilidade.  

Agora estamos diante de uma lista com 35 emendas. São 41 emendas de redação, 

que, com certeza, serão todas aproveitadas, porque é de praxe que isso aconteça.  

Antes, vamos dar oportunidade para que cada um exponha sua justificativa. Depois, 

vamos tentar unir os pensamentos para construirmos, como o Deputado está colocando, 

as três emendas finais. Se colocarmos cada emenda em votação, teremos 35 votações.  

Registro isso para que entendam exatamente o que o Deputado José Guimarães 

queria colocar.  

Tem a palavra o Deputado Domingos Sávio.  
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O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB - MG) - Presidente Rose, eu inicio fazendo um 

breve comentário sobre a preocupação do nobre Deputado José Guimarães, o qual vai no 

sentido de tranquilizá-lo.  

A compreensão que tenho das nossas emendas neste momento — e o que o 

Regimento estabelece — é que, embora a iniciativa na Comissão seja de cada um dos 

membros, as emendas, se aprovadas, serão emendas da Comissão, não serão emendas 

deste ou daquele Parlamentar, da Situação ou da Oposição, deste bloco ou daquele bloco. 

Elas não podem ser emendas pontuais, para resolver a questão isolada de um Estado ou 

um interesse, elas precisam ser emendas que alcancem o interesse nacional.  Portanto, 

elas passam a ser de todos nós.  

Eu acredito que aquele tema ou aquela matéria que mais sensibilizar a maioria dos 

Parlamentares acabará prevalecendo como uma das três emendas, especialmente de 

metas. 

Aliás, foi justamente nesse espírito, Presidente — e aí já faço a defesa da emenda 

que apresentei —, que, num primeiro momento, eu me preocupava com uma situação 

específica lá de Minas Gerais, com a Barragem de Berizal. E é natural que seja assim, pois 

se trata de uma obra iniciada no século passado, em 1997, que gastou muitos milhões de 

dinheiro público e que, quando chegou o ano de 2002, foi paralisada e não retornou até 

hoje. Ela está numa região onde, como falta água até para beber, até para a dessedentação 

humana, o que dirá para matar a sede dos animais, para irrigar o solo, para o 

desenvolvimento! É uma região da SUDENE semelhante ao Semiárido do Nordeste. Então, 

é preciso concluí-la. 

Mas, ao observar o Regimento e o espírito de que as emendas de metas têm que 

alcançar a questão nacional, eu fiz a adequação da emenda — e peço o apoio dos colegas 

— pensando na segurança hídrica nacional. Como existe um capítulo específico na LDO 

para as questões hídricas, nós apresentamos uma emenda para que, dentro dessas 

questões, o tema barragens esteja destacado. Pode ser para a construção de uma 

barragem onde for necessário ou para a conclusão de uma barragem onde for necessário.  

Depois, no momento oportuno, poderá haver emendas de texto até individuais, para 

detalhar um pouco mais. Aí, quando chegar o Orçamento, ele já vem contemplando a 

rubrica, e pode haver até uma emenda individual ou emenda de bancada deste ou daquele 

Estado, para resolver uma obra pontual. 
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Então, nesse sentido, a emenda que colocamos visa enfrentar esse problema da 

segurança hídrica, que, aliás, não é um problema só do Nordeste. A segurança hídrica, 

hoje, é um problema do Brasil. São Paulo — não é, grande Líder Zarattini? — passou por 

um momento de falta de abastecimento de água para a população. 

Eu concluo dizendo que a nossa emenda visa dar segurança hídrica para o País e, 

com isso, acrescenta, no capítulo da segurança hídrica, a construção ou conclusão de 

barragens. 

O SR. BOSCO COSTA (PL - SE) - Quero complementar, Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Apenas para esclarecer, peço 

atenção ao texto que foi colocado na emenda do Deputado Domingos Sávio: 

A presente emenda busca priorizar a conclusão de obras de barragens no 

território nacional, em especial em áreas de baixos índices pluviométricos, para 

garantir a segurança hídrica para o uso múltiplo das águas. 

V.Exas. entenderam que ela tem amplitude nacional também? 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Presidenta e Deputado Domingos Sávio, se 

esse é o entendimento, eu já me antecipo, porque sei de um problema localizado numa 

barragem lá no Ceará, que entra nessa rubrica nacional e dá para compatibilizarmos.  

Já quero ter o compromisso para dialogarmos na hora em que formos compatibilizar 

isso. Essa é uma obra nacional parada. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Ficou claro que todas as 

emendas — e acho que tem que ser este o sentimento — devem ter o espírito nacional, 

para abrigar o interesse de todo o território onde houver problema. 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Perfeito, Presidenta. Estou contemplado. 

O SR. JEAN PAUL PRATES (PT - RN) - Presidenta... 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu tenho uma inscrição aqui, a 

do Senador Jean Paul, que está remotamente. Em seguida, a palavra será do Deputado 

Claudio Cajado. 

Tem a palavra o Senador Jean Paul Prates. 

O SR. JEAN PAUL PRATES (PT - RN) - Sra. Presidenta, com muita felicidade, eu 

quero me somar aqui ao Deputado Domingos Sávio nesse entendimento e a V.Exa. 

também.  
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Até enviei mensagem sugerindo que, realmente, nós priorizemos, no âmbito dessa 

Comissão, as emendas de caráter e abrangência nacionais. Esse seria o critério básico, 

porque nós temos aqui um número impossível de cumprir: são 32 ou mais emendas, para 

nós escolhermos 3. Mesmo que usemos um critério mais amplo, regional, duas Regiões 

ficariam de fora. Então, para evitar esse problema, provavelmente o melhor caminho seria 

exatamente esse.  

Quero me somar a V.Exas. justamente porque eu tinha apresentado uma emenda em 

relação à revitalização da Bacia do São Francisco que é uma reedição da emenda do ano 

retrasado. Então, quero colocar o meu apoio à emenda do Deputado Domingos Sávio pelo 

seu caráter nacional. 

Quero pedir o apoio dos colegas justamente à nossa emenda da vacinação da 

COVID. Há várias outras emendas no mesmo sentido. A compra de vacinas é algo também 

de âmbito nacional, que nós vamos precisar continuar fazendo. Não sabemos da questão 

das cepas e não temos nenhuma segurança de que a epidemia se dissipe ainda este ano, 

mas, mesmo assim, teremos a segunda dose e outras reedições das vacinas.  

Por fim, faço o mesmo o raciocínio em relação aos institutos federais de educação, 

porque também vi emendas no mesmo sentido.  

Portanto, quero aqui corroborar a emenda do Deputado Domingo Sávio; colocar a 

questão das vacinas como de abrangência nacional e de fundamental importância para a 

saída, finalmente, da pandemia; e colocar a questão dos institutos federais de todo o Brasil, 

também de abrangência nacional, que vão precisar recuperar a sua capacidade de volta às 

aulas e a sua manutenção, visto que têm sido muito penalizados pelos Orçamentos 

anteriores.  

Era o que eu tinha a dizer. 

Obrigado, Presidenta.  

O SR. DANILO FORTE (PSDB - CE) - Pela ordem, Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Pela ordem, tem a palavra o 

Deputado Danilo Forte. 

O SR. DANILO FORTE (PSDB - CE) - Presidenta Rose, eu acho que seria mais 

racional e mais dinâmico se nós pudéssemos juntar por objeto as emendas que têm o 

mesmo perfil, ou o mesmo tipo de interesse, ou o mesmo eixo de execução.  
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Fica repetitivo, eu acho, o pessoal falar a mesma coisa. Por exemplo, tudo que 

abrange a questão de recursos hídricos poderíamos tentar harmonizar num eixo só; a 

questão do IFCE, que eu conjugo aqui com o Senador Prates, poderia estar num eixo só.  

Se cada um Parlamentar for falar de cada uma emenda, V.Exa. vai passar 3 dias aí, 

e ninguém vai discutir essas emendas que estão sendo apresentadas. Seria melhor 

juntarmos as emendas por eixo. Isso seria mais racional, e o trabalho fluiria melhor. 

O SR. BOSCO COSTA (PL - SE) - Presidente... 

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

Cajado. Em seguida falará o Deputado Bosco.  

Mais alguém deseja falar? (Pausa.) 

Pois não, Deputado Cajado. 

O SR. CLAUDIO CAJADO (PP - BA) - Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. 

e Srs. Senadores, eu apresento aqui as emendas do ano de 2019, tendo em vista que, em 

2020, com a pandemia, nós não tivemos apresentação de emendas de Comissão.  

Em 2019, foram apresentadas duas emendas pela Comissão Mista de Orçamento, 

uma para a FUNASA, de construção de sanitários em casas de baixa renda, e outra para 

os institutos federais.  

Então, eu sugeriria que, a exemplo do que fizemos aqui em 2019, pudéssemos 

apresentar emendas, como dito por outros colegas aqui, de cunho nacional. Nós não 

podemos, na Comissão de Orçamento, estabelecer uma emenda direcionada para um 

Estado ou para um Município, ela tem que ser de âmbito nacional. E poderíamos escolher, 

já que são três emendas, três áreas: uma na área da saúde, uma na área da educação e 

uma na área de infraestrutura, que poderia ser inclusive a da questão hídrica.  

Então, eu deixo aqui a minha sugestão, Sra. Presidente. Acho que poderia ser 

acordado, na Comissão, que nós poderíamos escolher três emendas, uma para a 

educação, uma para a saúde e uma para a infraestrutura hídrica, que, penso, 

contemplariam todos os Estados, tanto no Sul quanto no Norte, no Nordeste, no Centro-

Oeste e especialmente no Sudeste.  

Portanto, essa é a minha sugestão.  

Obrigado.  

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Pois não. 
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Eu queria também esclarecer, Deputado Bosco, que, no escopo desse sentimento 

que está gestando um possível entendimento, a emenda de V.Exa. encaixa perfeitamente 

dentro da proposta apresentada pelo Deputado Domingos Sávio. Ela se torna um guarda-

chuva e tem o alcance regimental e funcional da ação.  

Eu queria registrar isso para V.Exa. ficar tranquilo. 

O SR. BOSCO COSTA (PL - SE) - Agradeço, Senadora Presidente, a V.Exa. Era 

justamente isso que eu queria ouvir de V.Exa. e da Comissão. 

Quero parabenizar o Deputado José Genoíno. 

Concordo também, Deputado Cajado... 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Eu sou o Deputado Zé Guimarães, irmão do 

Zé Genoíno. 

O SR. BOSCO COSTA (PL - SE) - Desculpa, desculpa. Mas é irmão. Eu fui colega 

dele aqui com muito prazer. 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - É um elogio, Deputado Bosco, pelo que o 

Genoíno foi nesta Casa. 

O SR. BOSCO COSTA (PL - SE) - Fui colega dele com muito prazer.  

Então, concordo perfeitamente com a sugestão do Deputado Cajado para que seja 

uma emenda para infraestrutura e as outras para a saúde e a educação. Esse é o meu 

ponto de vista.  

Muito obrigado, Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Srs. Parlamentares, vejamos 

se nós podemos raciocinar sobre a primeira condução. 

Deputado Bosco e Deputado Zé Guimarães, o primeiro ponto que parece convergente 

aqui é a questão hídrica e de segurança de barragens, que abrange projetos, reparações, 

danos e tudo mais que envolve a segurança hídrica, com construção inclusive de outras 

obras afins, como barragens.  

Eu perguntaria se há convergência no primeiro item, que parece que atende aqui a 

vários interesses, inclusive até do meu próprio Estado, que não foi abordado. Se estiverem 

de acordo com o primeiro item, unificando os pensamentos e as propostas, eu gostaria de 

colocar aqui a emenda como ela se apresenta. 

O SR. CARLOS FÁVARO (PSD - MT) - Pela ordem, Presidente. Aqui é o Senador 

Carlos Fávaro. 
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A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Pois não, Senador. 

O SR. CARLOS FÁVARO (PSD - MT) - Presidente, nessa questão de infraestrutura 

de barragens, incluem-se também obras na FUNASA?  (Pausa.) 

Este é o segundo item. O.k. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu perguntaria sobre a emenda 

apresentada por vários, não só pelo Deputado Domingos Sávio, mas por outros 

Parlamentares, que trata da questão de recursos hídricos.  

Os Parlamentares são o Jean Paul, o Domingos Sávio... Deixem-me conferir aqui 

porque nós estamos trabalhando remotamente.  (Pausa.) 

Os Parlamentares são o Jean Paul, o Domingos Sávio, o Elmano Férrer, o Alessandro 

Vieira... São contemplados ao todo de cinco a seis Parlamentares, entre Deputados e 

Senadores. 

Se todos estiverem de acordo, poderemos estabelecer... 

A SRA. FLÁVIA MORAIS (PDT - GO) - Presidente, eu queria fazer um comentário 

sobre isso. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - V.Exa. poderia se identificar? É 

a Deputada Flávia? 

A SRA. FLÁVIA MORAIS (PDT - GO) - Sim, sou eu, Presidente, Deputada Flávia 

Morais. Como vai? Tudo bem? 

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

Morais, V.Exa. tem a palavra. É um prazer ouvi-la! 

A SRA. FLÁVIA MORAIS (PDT - GO) - Primeiro, eu queria parabenizá-la pela 

condução dos trabalhos e desejar que tudo corra bem. Sei da sua competência, Presidente. 

Sei que vamos fazer um grande trabalho nesta Comissão. 

Eu queria fazer um questionamento sobre a destinação de verba para investimento 

em recursos hídricos. Na verdade, essa emenda vem do ano passado? Trata-se de uma 

reposição dela? É a mesma emenda do ano passado? 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Não, no ano passado não 

houve... 

A SRA. FLÁVIA MORAIS (PDT - GO) - Pergunto porque hoje nós temos uma situação 

diferenciada, com a sanção do Marco Legal do Saneamento. Eu não sei se caberia... Será 
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que não teríamos outras prioridades? Eu queria fazer essa avaliação junto com V.Exa. e os 

colegas. 

Eu queria também justificar a nossa emenda para a atenção especializada na área 

da saúde, entendendo a importância da implantação de unidades especializadas de 

atendimento, não só no meu Estado de Goiás. Esta é a realidade que nós temos, a 

necessidade do hospital do entorno e do hospital da criança. E eu tenho certeza que é a 

realidade de todos os Estados do País. 

Eu queria, portanto, questionar essa emenda para atender a investimentos em 

recursos hídricos, mesmo diante da aprovação do Marco Legal. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Primeiro, Deputada Flávia, é 

um prazer vê-la. Saber que V.Exa. faz parte deste trabalho novamente está entre as muitas 

motivações que me trouxeram aqui. Eu tenho enorme prazer em estar à frente desta 

Comissão com a sua presença. 

Quero esclarecer que nós estamos tratando de um item dos três. Há o pensamento 

da grande maioria de que o tratamento dado nessa ação sobre a estruturação de recursos 

hídricos, que vai desde a construção de barragem... O Brasil sabe que todos os recantos 

do País têm dificuldade inclusive de ter uma programação específica no próprio Governo 

Federal para o tratamento dessa questão. 

Deputada Flávia, teremos ainda duas oportunidades para tratar de outros recursos, 

inclusive para a questão da saúde que V.Exa. elenca. Mas a questão dos recursos hídricos, 

a implantação de infraestrutura para segurança hídrica é de interesse dos Estados do País. 

Entendo que aqui todos estejam se unindo em torno dessa prioridade. 

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB - MG) - Permite-me uma observação, Presidente? 

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

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB - MG) - Apenas para tranquilizar a nossa colega 

Deputada Flávia. Na minha avaliação — é claro que respeitamos a opinião de todos os 

colegas, e eu acredito que ela própria vai concordar conosco —, o fato de termos aprovado 

o Plano Nacional de Saneamento, que, aliás, foi uma coisa importantíssima, contamos aqui 

com a quase unanimidade desta Casa, aumenta a importância de termos na LDO a previsão 

de que essa ação também será contemplada. Por quê? Porque não se consegue pensar 

em fazer saneamento, em fazer as licitações, mesmo buscando a iniciativa privada para 

atuar, se não houver água. 
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O que nós estamos querendo garantir é justamente que haja uma ação prevista para 

que o Governo Federal possa provisionar recursos para concluir obras, ou até iniciar obras, 

onde haja, de fato, carência de índices pluviométricos adequados, para haver preservação 

e segurança hídrica. 

Isso não significa que se está trazendo para o Governo de novo, não, de maneira 

alguma, mas é que de algumas ações específicas é inevitável que o Governo participe, no 

caso, até mesmo para elaborar um grande plano nacional de recursos hídricos, 

principalmente porque há muita obra inacabada. Todo Estado no Brasil tem alguma obra 

inacabada de barragem para segurança hídrica, seja para abastecimento de populações, 

seja para irrigação, seja até para energia elétrica. E obra inacabada é um desastre. 

Ninguém vai conseguir terceirizar uma obra inacabada. Ela precisa ser concluída para que 

de fato produza os resultados de que a população precisa.  

Então, esse item alcança o País inteiro, e alcança um tema que hoje o mundo inteiro 

compreende: não dá mais para ignorar o problema da escassez de água e a necessidade 

de um planejamento hídrico com utilização adequada dos recursos hídricos. Não ter isso 

no Orçamento é um desastre.  

Colocar, então, essa emenda para que a questão dos recursos hídricos seja mais 

bem utilizada, com a possibilidade de construção ou de conclusão de barragens e obras 

que garantam segurança hídrica, é fundamental. 

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

Fávaro. 

O SR. CARLOS FÁVARO (PSD - MT) - Sra. Presidente, Sr. Relator e demais colegas 

desta Comissão, eu apresentei uma emenda, que entendo bastante meritória, para a 

construção de um hospital regional em uma região do nosso País que não tem nenhum 

hospital regional. Trata-se da região entre o sul do Pará, Araguaia do Tocantins e Estado 

de Mato Grosso. 

No entanto, em busca do entendimento entre todos os pares para acatarmos três 

emendas estruturantes, eu me desfaço da minha emenda para apoiar essas três emendas 

sugeridas pelos colegas nas áreas específicas. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - As senhoras e os senhores me 

permitem dizer quais foram as emendas em número maior sugeridas nesta planilha?  

(Pausa.) 
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Eu tenho que ir olhando devagar, porque não foram selecionadas. Há a emenda da 

saúde há pouco abordada pela Deputada Flávia, assinada pela Deputada Flávia... 

Senadores Omar Aziz, Jean Paul, Deputado Célio Silveira, Senadores Vanderlan Cardoso, 

Carlos Fávaro, que falam exatamente da questão da vacina. Alguns colocam, por exemplo, 

"construção do Hospital Regional do Araguaia", que entra na atenção especializada à 

saúde. 

O que eu sugeriria? É uma sugestão. Está aberto o debate, e eu gostaria que todos 

opinassem. Como foi na implantação de infraestrutura e segurança hídrica, que se 

transformou na emenda nacional que vai abrigar os interesses de todas as regiões, eu 

gostaria de dizer também que a questão da saúde atende, por exemplo, o enfrentamento 

de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 

Isso significa que, a qualquer momento, dentro do quadro da pandemia — ou extensivo, 

além do quadro —, nós teremos uma ação nacional que pode abranger a atenção 

especializada à saúde.  

Alguém gostaria de falar sobre esse tema? (Pausa.) 

O SR. JEAN PAUL PRATES (PT - RN) - Peço a palavra pela ordem, Senadora Rose, 

Presidenta.  

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Permita-me, é um minuto. 

O SR. JEAN PAUL PRATES (PT - RN) - É apenas uma dúvida. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Sim, pela ordem, Senador Jean 

Paul Prates. 

O SR. JEAN PAUL PRATES (PT - RN) - A dúvida é só se essas destinações se 

cumulam na mesma emenda. Quando se fala em saúde, estão incluídos estruturação e 

vacina ou temos que escolher entre estruturação e vacina, uma ou outra? 

A da vacina é 2F01, COVID. Da outra não sei o número, mas eu queria saber se nós 

estamos escolhendo a mesma coisa — e aí seria fácil escolher — ou se temos que escolher, 

dentro do capítulo da saúde, uma destinação ou outra.  

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Teria que ser, Senador Jean 

Paul, exatamente no sentido que foi a do Deputado Domingos Sávio.  

Há uma emenda ampla que abriga todas as outras emendas correlatas, a de 

estruturação de unidades de atenção especializada em saúde. Ela compreende tudo que 
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V.Exa. está falando, inclusive a mais importante, que é a questão da vacina e do 

atendimento à população atingida pela pandemia e pelo pós-pandemia.  

Tem a palavra o Deputado José Guimarães. 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Eu quero agilizar, Presidente. Permita-me! 

Está tão clara a proposta que foi feita com os três eixos nacionais: infraestrutura hídrica, 

saúde e educação. Para mim está tudo resolvido. É o guarda-chuva geral em que todos 

vamos atuar. Eu estou pedindo a questão de ordem, para que nós agilizássemos.  

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Se todos estiverem de acordo 

com a questão da atenção especializada em saúde com abrangência nacional, que é 

verificada e relembrada pelo Deputado... Todos estão de acordo?  

A segunda está definida. E a terceira... João Bosco, não vá embora! 

O SR. SANDERSON (PSL - RS) - De acordo, Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - A terceira seria exatamente, 

antes de ouvir o nosso Relator, que tem palavras importantes a falar, seria a questão da 

educação, uma área sofrida. Eu quero lembrar aos senhores e às senhoras que essa é uma 

área em que sempre há um corte de recurso e que a sua reposição é mais sofrida ainda.  

Então, se todos estiverem de acordo, a terceira será exatamente...  

O SR. CLAUDIO CAJADO (PP - BA) - Aliás, Presidente, V.Exa... 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Vamos unificar em um texto 

abrangente que tenha o interesse nacional com a cobertura que nós mencionamos.  

O SR. CLAUDIO CAJADO (PP - BA) - Aliás, V.Exa. ficou de achar recursos para 

colocar inclusive em creches, escolas, no ensino fundamental. Já está aí aparecendo a 

solução. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Na educação. 

Queria até lembrar aqui, Relator, uma questão importante. No primeiro dia, eu fiz a 

proposta de que nós criássemos aqui um comitê especializado em obras paralisadas. Obras 

paralisadas são aquelas que tiveram recursos, tiveram andamento e todo o memorial 

descritivo com metas a serem atingidas até o final da obra.  

Por que nós precisamos de um comitê? Porque o Relator tem que conhecer essas 

novas obras, já que há aquelas inclusive até no mesmo local e com a mesma finalidade, 

porque pertenceu a um quadro político ou não teve dinheiro ou sofreu denúncia. Não 

podemos tratar de orçamento dessa maneira. Então, vou apresentar um estudo. Gostaria 
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de discutir com V.Exas. a criação de um comitê para tratar de obras paralisadas. A cada 

momento em que se apresentar um orçamento para determinada obra, vamos conhecer a 

que está paralisada, pois os recursos não foram destinados por razões políticas... As 

técnicas são indiscutíveis; as políticas, inaceitáveis. 

Então, se V.Exas... 

O SR. CLAUDIO CAJADO (PP - BA) - As irregulares estariam dentro ou não? Uma 

anula a outra? 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - As irregulares são bem 

separadas... 

O SR. CLAUDIO CAJADO (PP - BA) - É porque muitas obras que estão paralisadas 

são irregulares, e há outras paralisadas por falta de recursos. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Nós vamos tratar das obras 

paralisadas por falta de recursos ou por ação política que impeça o andamento dessa obra. 

O SR. CLAUDIO CAJADO (PP - BA) - O.k. Excluídas as irregulares. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - As irregulares são excluídas, 

até porque nós temos tecnicamente que analisá-las diante das questões levantadas pelo 

próprio TCU. 

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB - MG) - Voltando à educação, Presidente, porque 

V.Exa. colocava muito bem — e o Deputado Cajado lembrou as questões das creches e 

dos CMEIs —, eu acho que não há nenhum colega Deputado, Senador ou Deputada que 

não tenha, nesses últimos anos, se deparado com a situação de alguma unidade paralisada 

ou com dificuldade de ter a sua sequência porque o empenho não está em valor suficiente, 

porque o pagamento atrasa. Esse problema já vem de algum tempo. Na Legislatura 

passada — V.Exa. deve lembrar —, foram cancelados convênios de mais de 1.200 creches 

no Brasil. Ainda assim, nós temos seguramente mais de mil em andamento, com graves 

dificuldades para a sua conclusão. 

Eu acho que prestaríamos um grande serviço nessa rubrica da educação se 

focalizássemos a conclusão dessas obras, esses investimentos na educação infantil e no 

ensino fundamental, fortalecendo esse orçamento, porque ele realmente é um pesadelo 

para quase todas as Prefeituras que pactuaram alguma coisa com o Governo Federal. O 

Prefeito entra e encontra uma obra inacabada. É um pesadelo! E o dinheiro público acaba 

se perdendo ali. Então, se conseguirmos dar a essa emenda da educação uma redação 
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que fortaleça o orçamento para a conclusão dessas obras ou a construção — onde for 

necessário — de creches, CMEIs e escolas de ensino fundamental, será muito bom. 

Abro só um parêntese. Eu acho que V.Exa., com a assessoria, vai conduzir e dar a 

adequação da redação da saúde e da educação, porque vai reunir várias emendas, assim 

como a da segurança hídrica, para a qual eu apresentei emenda. Porém, na hora em que 

V.Exa. falava da educação, prezada Senadora, parece-me que V.Exa. falou de atenção 

especializada. Temos que tomar cuidado para não confundir, porque atenção especializada 

é a rede hospitalar. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - É saúde ou educação? Agora 

V.Exa. me confundiu. 

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB - MG) - Não, eu voltei à saúde. Na hora em que 

forem cuidar da redação, para que seja a saúde preventiva e a atenção básica, que incluem 

as vacinas, é preciso ficar atento, porque, se colocarem em atenção especializada, estarão 

se referindo especificamente às questões terciárias, das internações hospitalares, da média 

e alta complexidades. 

É basicamente isso. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Deputado Domingos Sávio, vou 

tentar agilizar. 

Em Atenção Especializada em Saúde, o texto é: Estruturação de Unidades de 

Atenção Especializada em Saúde. 

O SR. JEAN PAUL PRATES (PT - RN) - Não inclui vacina! 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Não está como V.Exa. deseja. 

Nós teríamos que alcançar as outras para fazer uma redação que contemple... 

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB - MG) - Para contemplar a vacina, contemplar a 

atenção preventiva, o orçamento da saúde é diferente. A atenção especializada são os 

hospitais, que, na sua ampla maioria, inclusive, são filantrópicos. 

O SR. JEAN PAUL PRATES (PT - RN) - Correto! 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Tem razão, mas, na verdade, 

há atenções em textos como, por exemplo: Reforço de Recursos para Emergência 

Internacional em Saúde Pública — Coronavírus. Cada uma tem um texto e uma redação, e 

vamos tentar construir um só para colocar para o Relator, que está presente aqui. 

Quer falar alguma coisa, Relator? 
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O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - Sim. É isso mesmo. 

Queria rapidamente, antes de entrar na minha fala, cumprimentar a Presidente Rose, 

os nobres colegas Parlamentares e, mais uma vez, me desculpar com a Comissão e a 

Presidente pelo ocorrido ontem. Eu estava em deslocamento para o aeroporto, para 

retornar a Brasília e acabei não conseguindo finalizar a leitura do relatório preliminar por 

conta do sinal de Internet. 

Eu agradeço ao Deputado Hildo Rocha, que estava aqui na Comissão e prontamente 

fez a leitura, e, então, aprovamos o relatório preliminar para dar sequência aos trabalhos 

da Comissão de Orçamento. 

Estamos seguindo no trabalho, com uma agenda bastante intensa nesses dias, para 

a apresentação do Relatório Final da Lei de Diretrizes Orçamentárias, recebendo as 

emendas dos Parlamentares; das bancadas estaduais, que já reuniram algumas — mas há 

outras ainda por reunir; e das Comissões, que também estão reunindo e apresentando suas 

emendas, assim como a Comissão de Orçamento está fazendo aqui nesta data. 

Eu quero parabenizar todos pela grandeza de buscar a convergência em três temas 

importantes para a construção de emendas, em âmbito nacional, que abrangessem 

políticas públicas voltadas para a segurança hídrica — como muito bem colocou, em busca 

do entendimento, o Deputado Domingos Sávio — e também para a saúde e a educação. 

Vamos aqui buscar construir a melhor redação, de modo que contemple, da forma mais 

ampla possível, todos os Estados brasileiros. 

A ideia desta Relatoria — e espero que com o apoio de todos — é principalmente 

priorizar o fortalecimento do nosso Plano Nacional de Imunização através da vacinação, 

para que todos tenham acesso à vacinação de doenças virais de forma geral. É claro que 

isso contempla a COVID-19, que estamos enfrentando. É um objetivo também buscarmos 

contemplar um ataque à questão das sequelas que a COVID vem deixando no nosso povo 

brasileiro, porque disso vamos ter que cuidar pelos próximos anos. São muitas sequelas, e 

acredito que a saúde deva ter um olhar especial nessa direção. 

Quanto à questão da educação, também vamos construir esse entendimento que 

busque o fortalecimento da primeira infância, com as creches. Enfim, isso é uma prioridade 

e está dentro das prioridades para o próximo ano. 



 

CÂMARA DOS DEPUTADOS CD - 25 
DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO – DETAQ 
 
CMO (Reunião Deliberativa) 13/07/2021 

 

 

Quero falar do apoiamento da nossa Presidente, a Senadora Rose de Freitas, ao 

comitê para o acompanhamento da execução das obras paralisadas, para construirmos 

juntos, no Orçamento, a retomada dessas obras que estão paralisadas no nosso País. 

Todos sabemos do grande desafio que é isso porque realmente são milhares de obras 

em todo o Brasil, nas diversas áreas que existem em todos os Ministérios. Esta Comissão 

tem um papel muito importante sobre isso, desde obras estruturantes, através de órgãos, 

como o próprio DNIT e o Ministério da Infraestrutura, até obras de pequeno porte, como é 

o caso de obras da educação, com a construção de quadras, de pequenas escolas, enfim, 

obras que estão paralisadas. Também existem obras na saúde, que são feitas através do 

SISMOB, por meio de transferência fundo a fundo; na área da educação, através do termo 

de compromisso; e nos demais órgãos, através de contrato de repasse. Então, essa é uma 

pauta que nós temos estudado.  

Hoje mesmo, pela manhã, eu tive uma reunião com o Ministério da Economia para 

buscarmos uma solução para essas obras paralisadas, um dos principais gargalos a que 

se referem todos vocês. Muitas delas são obras antigas, que têm ainda a faturar o 

empenhado, e, por isso, os gestores não dão conta de terminar a obra. Mas existem 

milhares de casos em que as obras estão equilibradas. Quando falo em obras equilibradas, 

refiro-me a um cronograma físico-financeiro equilibrado. Por exemplo, há uma obra de 1 

milhão de reais, em que 500 mil reais foram medidos e atestados pelo órgão e foram pagos. 

Mas, na troca de gestão, o contrato venceu, e às vezes essa obra ficou 1 ou 2 anos 

paralisada. E, com aqueles outros 500 mil reais, a gestão atual não dá conta de terminar a 

obra. 

Estamos buscando, Presidente, justamente permissão para que esses órgãos deem 

continuidade à obra. Todos vocês aqui que andam pelos Ministérios e perguntam sobre 

isso, sabem que a resposta que temos é que eles não podem dar nenhum tipo de dinheiro 

novo para obras velhas. 

Temos que buscar uma solução no sentido de que uma obra antiga, mas equilibrada 

e viável para o Município — e o que foi desembolsado comprova a execução —, possa, 

sim, ser reajustada pelos órgãos responsáveis. Que os contratos de repasse possam ser 

reajustados através de planilhas orçamentárias e analisados pela engenharia desses 

órgãos, porque a realidade da construção civil há 2 anos era uma. Antigamente o milheiro 

de tijolo na nossa região era 300 reais e hoje é 1.200 reais. O cimento, nem se fala. O ferro 
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tinha outro valor. Então, uma obra que tinha um valor há 2 anos é impossível de ser 

concluída com o mesmo valor no momento atual.  

Precisamos organizar um mecanismo para que esses órgãos da estrutura do Governo 

Federal — que têm convênios, que fazem contratos de repasse com os Municípios, que 

têm termos de compromisso — possam fazer o reajuste de forma legal com os entes da 

Federação, para que possamos, assim, entregar essas obras, que, certamente, vão fazer 

a diferença na vida do povo brasileiro. 

Então, Presidente, essas são as nossas palavras. Não sei se a senhora ouviu o início 

da minha fala, quando pedi desculpa a V.Exa. e à Comissão pelo fato ocorrido no dia de 

ontem: eu estava em deslocamento para o aeroporto, para pegar o voo para Brasília. 

Agradeci ao Deputado Hildo Rocha. E estamos aqui intensamente, desde o momento em 

que cheguei a Brasília, trabalhando. Vamos trabalhar até esta semana, para que possamos, 

até quinta-feira, apreciar o nosso relatório, entregar um bom relatório, à expectativa do 

nosso País, e depois, com certeza, começar os trabalhos na peça da LOA, da Lei 

Orçamentária deste ano. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Agradeço as palavras. 

Conhecemos as impossibilidades que V.Exa. teve e o agradecemos, pois V.Exa. está aqui 

desde ontem trabalhando intensamente. 

Nós estamos diante de um pequeno problema. Eu queria, antes de dar a palavra ao 

Deputado Arnaldo Jardim, dizer qual é o problema, mas eu queria que todos aqui me 

ouvissem, porque é importante decidirmos.  

Nós nos entendemos sobre o primeiro item. Sem problemas. Ele está adequado, 

inclusive para a implantação da infraestrutura e segurança hídrica. Mas, quanto à questão 

da saúde, temos um pequeno problema: em todas as emendas de Atenção Especializada 

em Saúde, e são várias, quando vamos fazer a adequação, Relator, encontramos duas 

ações diferentes dentro do mesmo programa, que é o Enfrentamento da Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus. A outra questão 

fala especificamente sobre a estruturação de unidades de saúde, o que quer dizer 

estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde. Ela não é adequada ao 

texto sugerido sobre a questão do coronavírus. E eu queria... 

O SR. JEAN PAUL PRATES (PT - RN) - Presidente, pela ordem, rapidamente. 
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A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Com a palavra o Senador Jean 

Paul. 

O SR. JEAN PAUL PRATES (PT - RN) - Presidente, apenas para facilitar o trabalho, 

nós verificamos aqui que, se a COVID não cabe na Rubrica 8.535, de estruturação de 

unidades, no entanto, o oposto é verdadeiro. A rubrica estruturação de unidades, 

dependendo do que for, cabe grandiosamente na Rubrica 2F01, porque tem leito, 

tomógrafo, equipamento em geral, etc., mais vacinas e mais sequelas. 

Então, a segunda rubrica, a Rubrica 2F01, da qual estou falando desde o início, é 

mais abrangente do que a Rubrica 8.535, embora trate da COVID.  

Eu queria só deixar esta sugestão para V.Exas. pensarem. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Mas eu preciso recorrer ao 

Plenário, para que não haja divergência no texto, porque depois ele vai ser consentido pelo 

Relator. 

O SR. JEAN PAUL PRATES (PT - RN) - Perfeito. Eu só queria esclarecer essa 

diferença. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Compreenderam? A proposta 

apresentada pelo Senador Jean Paul Prates e outros fala do reforço de recursos para 

emergência internacional de saúde pública coronavírus, que ele compreende que vai até a 

questão de equipamento e infraestrutura de atenção à saúde.  

É isso, Sr. Senador? 

O SR. JEAN PAUL PRATES (PT - RN) - Perfeitamente. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Ele fez gesto de "sim" com a 

cabeça, gente. Estou informando isso porque vocês não o estão vendo. 

Então, eu perguntaria ao Relator e ao Plenário, Deputado Domingos Sávio, se 

poderíamos ficar com a Emenda nº 31, que trata do reforço de recursos para emergência 

internacional de saúde pública coronavírus, que compreende também equipar a unidade de 

saúde e atendimento de infraestrutura, especialidades, vacinação e tudo o mais. 

Agora vamos ao outro problema. 

(Intervenções fora do microfone.) 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Deputado Jardim, V.Exa. me 

permite ir ao outro item aqui rapidamente? 
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O SR. ARNALDO JARDIM (CIDADANIA - SP) - V.Exa. comanda, minha Presidenta! 

Mas depois me garanta uma palavrinha sobre contingenciamento, que é algo que eu tratei 

com o Relator e eu queria dar ciência a todos. 

Muito obrigado.  

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

Quanto à educação, nós tivemos aqui duas emendas: uma que fala da educação 

básica, outra que fala do apoio ao funcionamento. E essa vai além. Por isso tenho a 

preocupação de relatar. Trata-se da Emenda nº 21, do Senador Vanderlan Cardoso, que 

fala do apoio ao funcionamento das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica. V.Exas. acham que essa emenda atende a um projeto maior, que 

atende ao País?  

O SR. JEAN PAUL PRATES (PT - RN) - Ela tem meu apoio, sim. É semelhante. 

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB - MG) - Presidente, eu acho que esse ensino 

atende o Brasil inteiro, com um detalhe. Do ponto de vista constitucional, a obrigação da 

União é com os ensinos profissionalizantes e de nível superior, incluídos os institutos 

federais, os CEFETs e as próprias universidades. Então, acho que é bem adequado. Na 

minha opinião, conta com o nosso apoio integral, embora eu tenha manifestado 

preocupação com a conclusão de obras da educação infantil. Mas eu acho que depois 

podemos negociar isso com o Relator, para que S.Exa., de alguma maneira, procure 

destacar essa preocupação com a conclusão de obras da educação infantil.  

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

Se todos estão de acordo, vamos aprovar o terceiro item, as três emendas prioritárias. 

Concedo a palavra ao Deputado Arnaldo Jardim. 

O Relator anotou. Portanto, saibam que o texto ipsis litteris será entregue a S.Exa., 

com aprovação da ata que nós vamos elaborar daqui a pouco. 

O SR. JEAN PAUL PRATES (PT - RN) - Presidente Rose de Freitas, mais uma vez, 

peço a palavra pela ordem. Desculpe-me.  

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Senador Jean, eu já passei a 

palavra ao Deputado Arnaldo Jardim. Gostaria que S.Exa. falasse.  

O SR. JEAN PAUL PRATES (PT - RN) - Pois não, só anote, por favor. 
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O SR. ARNALDO JARDIM (CIDADANIA - SP) - Serei muito rápido e bem objetivo, 

Presidenta. Saúdo V.Exa., o Deputado Relator Juscelino Filho e saúdo o clima de 

construção de alternativas na Comissão. 

Eu queria só focar numa emenda de texto que apresentei e pedir o apoio de todos os 

companheiros, Deputadas e Deputados, Senadoras e Senadores desta Comissão. Refere-

se a um fato já tratado anteriormente na LDO, que foi aprovado aqui. Depois foi motivo de 

veto presidencial. Nós, em sessão do Congresso, retiramos esse veto. No texto, a emenda 

disciplina o não contingenciamento de verbas para pesquisa.  

Eu menciono explicitamente, é um compromisso que temos, o caso da EMBRAPA. A 

Deputada Rose de Freitas tem uma longa vida dedicada a essa questão da pesquisa, 

ciência e tecnologia, razão pela qual faço um apelo para que, no seu parecer, Deputado 

Juscelino Filho, V.Exa. leve isso em conta, com prioridade.  

Repito, é reeditar um debate já feito e uma decisão do Congresso, quando nós — 

inclusive, o próprio Governo acabou anuindo, pela grande maioria que se constituiu — 

derrubamos o veto que havia no dispositivo anterior. Queremos garantir que recursos para 

pesquisa fiquem fora de contingenciamento pela perenidade e pela necessidade de 

planejamento que tem esse setor.  

Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado a todos os colegas pelo apoio.  

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

Senador Jean Paul Prates. 

O SR. JEAN PAUL PRATES (PT - RN) - Presidenta, quero apenas ratificar, confirmar 

e me somar, mais uma vez, ao Deputado Domingos Sávio em relação à expansão e 

reestruturação da Rede Federal de Institutos Federais de Ensino Técnico. Quero dizer que 

nós apresentamos emenda com igual teor, apenas para o registro na ata, juntamente com 

o Senador Izalci Lucas. Trata-se da Ação 20RG, se não me engano.  

Agradeço aos colegas também pelo apoio. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Quero dizer que as três 

propostas advindas da Comissão serão da Comissão. Não constará especificamente a 

autoria de quem quer que seja, porque assim foi proposto e aceito por todos aqui. 

Eu gostaria... (Pausa.) 

Identifique-se, por favor, porque agora tirei os óculos. 
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O SR. JHONATAN DE JESUS (REPUBLICANOS - RR) - Deputado Jhonatan de 

Jesus. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Deputado Jhonatan, tudo bem? 

Prazer em vê-lo.  

O SR. JHONATAN DE JESUS (REPUBLICANOS - RR) - Tudo bem, Presidente? A 

satisfação é minha. Fico mais feliz ainda em vê-la presidindo a CMO.  

Eu queria fazer uma proposta ao Relator. A nossa malha viária tem um grande 

problema hoje, principalmente na parte de manutenção. Isso ocorre em Roraima, como em 

qualquer outro lugar do Brasil. Então, sugiro que o Relator olhe com carinho a questão das 

verbas para manutenção das nossas malhas viárias federais, Presidente.  

Era só essa a sugestão que eu queria fazer ao Relator.  

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu pediria que cada Deputado 

e Senador entre em contato com sua bancada. Eu estou há 32 anos na Casa e nunca vi 

uma dificuldade de as pessoas atentarem para o prazo. A minha própria bancada, para 

quem eu já tinha mandado mensagem, ainda não tinha feito a reunião. O Deputado 

Juscelino Filho falou que até amanhã, exatamente ao meio-dia, as emendas individuais e 

de bancada devem ser apresentadas à LDO.  

Quanto às emendas das Comissões, nós estamos falando com os Presidentes das 

Comissões, que estão agilizando. 

Gostaria, se me permitem, de convidar à Mesa o Deputado Carlos Zarattini, para 

tomar posse como 1º Vice-Presidente. (Palmas.) 

Felizmente estão vindo para esta Comissão os que brigam muito, mas entendem 

bastante.  

Eu queria fazer uma saudação... (Pausa.) 

Não, não, V.Exas. não conhecem o Deputado Domingos Sávio brigando. É terrível. 

(Pausa.) 

Declaro eleito e empossado o Deputado Carlos Zarattini, do PT de São Paulo, como 

1º Vice-Presidente da Comissão, a quem convido para compor a Mesa. 

Declaro também eleito e empossado o Deputado Luciano Ducci, do PSB, como 3º 

Vice-Presidente da Comissão. Também não está em plenário. 

Eu gostaria de ressaltar... 
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O SR. CLAUDIO CAJADO (PP - BA) - Sra. Presidente, pela ordem, se V.Exa. me 

permitir. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Vou só concluir esta frase e 

concederei a palavra a V.Exa. 

É bom que aprendamos — eu aprendi e levei muito puxão de orelha também — a 

respeitar as proporcionalidades. Ninguém está nesta Casa porque foi escolhido com o dedo 

apontado para que na urna fossem declinados os votos em favor daquela pessoa. É uma 

soma de esforço e, sobretudo, uma apresentação da vida de cada um. Eu mesma, se 

dependesse de marido importante, de alguma oligarquia, de governos, eu não seria 

Senadora, e estou no oitavo mandato, com a luta e com a trajetória que eu tenho como 

convicção dos meus ideais. 

Muitas pessoas perguntam: "A senhora não vai respeitar essa proporcionalidade?" 

Respeito hoje, respeitei ontem. Aqui, todos trabalharam de forma igual.  

Portanto, o que eu quero aqui é que façamos o que sempre fizemos: dialogar à 

exaustão para construir o entendimento com a participação de todos. Era isso que eu 

gostaria de dizer. Acho que todos têm a sua história para emprestar para este País, para 

esse entendimento. 

Quero dizer uma coisa importante para mim: a Comissão de Orçamento não traz 

nenhuma ideologia, a não ser o compromisso básico com o Brasil.  

Vejam só quão importante é a convergência que V.Exas. criaram em torno da questão 

da saúde — é muito importante —, bem como a convergência em relação aos recursos 

hídricos. Todo mundo sabe o comprometimento que nós estamos tendo com a base 

orçamentária, a dificuldade de obter recursos para terminar obras ou, pelo menos, iniciar 

as que são necessárias. 

Nas questões de educação, saúde e infraestrutura hídrica, eu quero parabenizar 

todos pela escolha e dizer que nós estamos aqui construindo um debate e um trabalho. Eu 

digo sempre que os partidos estão fora da CMO. Aqui estão as pessoas que querem 

construir um orçamento para o Brasil. Respeitosamente, quero dizer que a escolha desta 

Comissão, este ano, sobretudo, chama-me muito a atenção. 

Portanto, eu estou à disposição e declaro eleito o nosso 1º Vice-Presidente. Como eu 

não costumo faltar, ele vai ser Vice-Presidente... 

O SR. CLAUDIO CAJADO (PP - BA) - Figurativo. (Risos.) 
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A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Nunca, nunca, nunca o será! 

O SR. CLAUDIO CAJADO (PP - BA) - Figurativo. 

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

Claudio Cajado. Em seguida, terá a palavra o Deputado Carlos Zarattini. 

O SR. CLAUDIO CAJADO (PP - BA) - Sra. Presidente, eu queria apenas dizer aos 

membros da Comissão que nós fizemos a eleição de V.Exa., até por sugestão deste 

Parlamentar, por aclamação. E, na hora em que V.Exa. colocou em votação a chapa, foi 

para que fizesse por aclamação. Daí porque, respeitada a proporcionalidade, o Deputado 

Zarattini foi eleito 2º Vice-Presidente, e, parece-me, pelo partido, o 3º Vice-Presidente seria 

do PSB. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - PT, PSDB... 

O SR. CLAUDIO CAJADO (PP - BA) - MDB, PT e PSB, com "B" de bola, correto? 

Então, vão assumir as funções. Obviamente, aqui na Comissão, por ser um regime 

presidencialista, todos os Vice-Presidentes têm sempre a confiança da Presidente, a 

Senadora Rose de Freitas, e, mais do que isso, é um trabalho com o mesmo pensamento. 

Eu queria dizer que, nos anos pretéritos, eu sou testemunha disso, falo pela Liderança 

do Governo aqui na Comissão, nós não tivemos nenhum empecilho para podermos dar 

encaminhamento aos acordos que levaram efeito à votação da LDO e da Lei Orçamentária 

Anual. Eu sou testemunha disso. A prova hoje é que o Deputado José Guimarães, ao usar 

da palavra, disse que gostaria de votar a LDO para que nós pudéssemos entrar em recesso. 

Essa é a postura do Partido dos Trabalhadores. Desde o primeiro momento, nós queremos 

votar a LDO, dar a nossa contribuição e fazer as alterações necessárias. 

Portanto, eu quero dizer, Deputado Zarattini, que V.Exa. assume a 2ª Vice-

Presidência com a confiança de todos os membros desta Comissão. Nós vamos para o 

debate político, democrático, cada um com sua visão, porém com a ideia central de 

estarmos trabalhando e contribuindo para o bem do País. 

A Comissão de Orçamento, na minha opinião, é a mais importante das Comissões, 

tanto que ela é Mista. É a única Comissão integrada por Senadores e Senadoras, 

Deputados e Deputadas, para darmos ao País as políticas públicas nas suas diversas 

áreas. Daí porque penso que V.Exa. assume uma contribuição importante, com o seu 

preparo, com a sua inteligência, com a sua capacidade de liderança tanto no Partido dos 

Trabalhadores quanto na Minoria. E espero que nós, a exemplo dos anos pretéritos, 
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possamos, com as nossas diferenças, com as nossas posições, contribuir mutuamente para 

o benefício do País e fazer com que a LDO e o projeto de lei orçamentária sigam o seu 

curso, sempre com acordo. 

Quero testemunhar que V.Exa. foi um dos que mais ajudou a Comissão para que 

tivéssemos a lei orçamentária, ainda que neste ano, em março — não foi culpa de V.Exa., 

não foi culpa das oposições —, tenha havido falta de entendimento do próprio Parlamento. 

Mas V.Exa. contribuiu, e eu quero dar esse testemunho. 

Portanto, parabenizo V.Exa. e desejo-lhe sucesso, ao lado da Senadora Rose de 

Freitas, nessa missão. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Antes de passar à votação dos 

requerimentos, concedo a palavra ao nosso 1º Vice-Presidente, com quem temos muito a 

aprender nos trabalhos desta Casa. 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT - SP) - Muito obrigado, Senadora Rose de Freitas. 

Quero agradecer a sua confiança e a confiança de todos os Parlamentares desta Comissão. 

Como disse o Deputado Claudio Cajado, nós estamos imbuídos do objetivo de propiciar ao 

Brasil um orçamento que permita o desenvolvimento econômico e o atendimento das 

demandas sociais, das necessidades do nosso povo. Esse é o nosso objetivo, e vamos 

trabalhar aqui para isso. 

Quero parabenizar também a Senadora Rose de Freitas, que tem uma experiência 

enorme neste Parlamento, que já foi Presidente desta mesma Comissão. Esperamos que 

seja capaz — e eu tenho certeza de que será — de produzir esse orçamento de que o Brasil 

precisa para retomar o seu desenvolvimento econômico, sair dessa crise e avançar. 

Muito obrigado a todos. (Palmas.) 

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB - MG) - Peço a palavra pela ordem, Sra. 

Presidente, por 1 minuto. 

O SR. HILDO ROCHA (MDB - MA) - Vamos deliberar sobre os requerimentos e 

depois... 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu só quero lembrar que as 

sessões têm início às 16 horas e que podemos não concluir a votação dos requerimentos, 

aguardada pelo Deputado Hildo Rocha. 

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB - MG) - Já vou concluir, Presidente. Quero apenas 

parabenizar principalmente V.Exa. por respeitar a proporcionalidade, o que dá a esta 
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Comissão aquilo que nela é fundamental, esse caráter de pluralidade, que reflete o 

sentimento nacional, e desejar sucesso ao colega Carlos Zarattini na missão que terá ao 

lado da nossa Presidente. 

Obrigado. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Muito obrigada, Deputado 

Domingos Sávio. 

Vamos para a apreciação de requerimentos. 

Item 2. Requerimento nº 11, de 2021, de autoria do Deputado Hildo Rocha, que requer 

que sejam convidados os Ministros da Saúde, da Cidadania, da Economia e da Educação, 

para, em audiência pública, discorrerem sobre o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 

para 2022. 

Quero dizer a todos os companheiros que aqui estão que consultamos tantos quantos 

compareceram a esta Comissão. 

O SR. HILDO ROCHA (MDB - MA) - Muito obrigado, Sra. Presidente, Senadora Rose 

de Freitas. 

Sras. e Srs. Parlamentares, quero apenas esclarecer que esse pedido vem para 

somar informações às que estão no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo 

Federal, que deixa algumas dúvidas a todos nós membros desta Comissão. No caso tanto 

do Ministério da Economia quanto do Ministério da Cidadania, é em função do aumento do 

BPC e da fila que existe de mais de 700 mil pessoas esperando. No caso do da Educação, 

é em razão de terem diminuído os recursos para a educação. E no caso do da Saúde, é 

devido aos recursos para a vacina. 

Portanto, é importante a presença desses quatro Ministros na Comissão, para 

explicarem melhor, até que possamos aprovar com certeza esse Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. 

Muito obrigado. 

O SR. CLAUDIO CAJADO (PP - BA) - Sra. Presidente, peço a palavra para discutir. 

V.Exa., pelo calendário, pretende votar o relatório final amanhã aqui na Comissão e, 

na quinta-feira, possivelmente, no Congresso Nacional, por determinação do Senador 

Rodrigo Pacheco. 

Haverá tempo de ouvirmos os Ministros? Pergunto isso porque, sem prejuízo da 

aprovação desses convites, nós poderíamos ouvi-los em outra oportunidade, dando 
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sequência... Eu consulto o Deputado Hildo se há essa possibilidade, porque estou vendo 

que o tempo está um pouco prensado. Mas, se não houver óbice, apenas quero dizer que 

vamos levar ao conhecimento, em menos de 24 horas. Então, era bom ter essa observação. 

Se V.Exa. conseguir, ótimo! Mas, se não conseguir, sem prejuízo da aprovação, 

poderemos ouvi-los em outra oportunidade. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu acho, Deputado Cajado, que 

não conseguiremos. Mas o objetivo não é realizar esse trabalho dentro do prazo da votação 

da LDO, e sim a posteriori, inclusive colaborando com o debate, para que, antes que 

cheguem aqui os relatórios setoriais, possa efetivamente haver o debate sobre cada área 

que importa na construção do Orçamento. 

Coloco o requerimento em discussão. (Pausa.) 

Como não há quem queira discuti-lo, coloco-o em votação na Câmara dos Deputados. 

Aqueles que estão de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

Em votação no Senado Federal. 

Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

Item 3. Requerimento nº 12, de 2021, de autoria do Deputado Hildo Rocha, que requer 

informações e documentos referentes à aplicação dos recursos do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador — FAT dos últimos 5 anos ao BNDES. 

Deputado Hildo Rocha, se V.Exa. não quiser usar da palavra, vou passar à votação. 

O SR. HILDO ROCHA (MDB - MA) - Vamos passar à votação, porque pode começar 

a Ordem do Dia, e o Presidente Arthur Lira até já está lá. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Então, o requerimento está em 

discussão. (Pausa.) 

Como não há quem queira discuti-lo, passo à votação na Câmara dos Deputados. 

Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 

Aprovado. 

Em votação no Senado Federal. 

Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 
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Temos outros requerimentos: um do Deputado Carlos Zarattini, dois do Senador Izalci 

Lucas... Eles são extrapauta. 

Eu pergunto se V.Exas. estão de acordo, para que possamos votar... 

(Intervenção fora do microfone.) 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu vou ler, eu vou ler. Eu não 

coloquei em votação.  (Risos.) 

Eu disse apenas que há sobre a mesa três requerimentos extrapauta: dois do 

Senador Izalci, um do Deputado Zarattini. 

Estou perguntando se podemos votá-lo outro dia, em razão do horário. Ela respondeu 

que pode. O senhor obedece? Por favor. 

O SR. IZALCI LUCAS (PSDB - DF) - Presidente... 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - O Senador Izalci pede a palavra, 

e eu peço a S.Exa. que seja sucinto. 

Tem V.Exa. a palavra, por 1 minuto apenas, senão perderemos a votação. 

O SR. IZALCI LUCAS (PSDB - DF) - Presidente, é só para votarmos o convite aos 

Ministros das Comunicações e de Ciência e Tecnologia. É muito importante, neste 

momento da pandemia, discutirmos a questão da Internet e da banda larga. 

Eu concordo completamente com a questão do Deputado Arnaldo Jardim de que não 

podemos deixar contingenciar. Inclusive, a lei já foi aprovada. Temos que colocar na LDO 

o fim do contingenciamento do FNDCT, que já tem lei aprovada. 

Peço o apoio dos colegas para aprovarmos o de número 13. 

Era isso, Presidente. 

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - Apoiadíssimo! 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu havia feito a pergunta, e 

ninguém se manifestou dizendo se concorda com a inclusão extrapauta de apenas um 

requerimento: o do Senador Izalci. 

O SR. CLAUDIO CAJADO (PP - BA) - Seria o convite ao Ministro das Comunicações 

e a qual outro? 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Seria para convidar os Ministros 

de Estado das Comunicações e de Ciência, Tecnologia e Inovações. 

O SR. IZALCI LUCAS (PSDB - DF) - O Ministro de Ciência e Tecnologia. 

O SR. CLAUDIO CAJADO (PP - BA) - O.k. 
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A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Um minutinho, Senador Izalci. 

O requerimento é para convidá-los para uma audiência pública para discorrer sobre 

o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022. 

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Sra. Presidenta, com licença. 

Na verdade, eu só gostaria de fazer um apelo, até para termos mais transparência no 

que vai ser votado e mais organização. 

Nós teremos uma reunião amanhã. Não poderíamos colocar isso na pauta de 

amanhã, para que pudéssemos apreciar amanhã e não fazermos de forma assoberbada, 

em cima da hora? Eu gostaria que pudéssemos manter o rito de protocolo de requerimento 

da sessão anterior, para sabermos o que se está votando. Eu agradeceria bastante. Isso 

se não houver prejuízo. 

Eu entendo a questão do Senador Izalci de querer fazer esse convite. Mas, como 

teremos uma reunião amanhã, se nela pudermos incluir o do Deputado Carlos Zarattini e o 

do Senador Izalci Lucas, acho que seria bom para todos nós, até por questão de 

organização. 

O SR. CLAUDIO CAJADO (PP - BA) - Começou a Ordem do Dia. 

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - E aproveito, Presidente, para fazer um 

apelo a V.Exa. para saber quando teremos um cronograma dos próximos passos da 

entrega do relatório da LDO e da LOA, para também fazermos a organização. É um apelo 

que faço a V.Exa. 

Muito obrigada. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Deputada, na verdade, o 

cronograma já foi colocado. Foi tudo colocado: a sessão de amanhã, a votação e, em 

seguida, a convocação do Presidente do Congresso Nacional, que consta também, com 

certeza, para V.Exa. e para todos os que aqui estão. 

Está anunciado, programado e colocado em todos os gabinetes o prazo para a 

apresentação das emendas. E amanhã, às 15 horas, está convocada desde ontem, haverá 

reunião com o Relator da LDO. E, para depois de amanhã, está convocada pelo Presidente 

do Congresso Nacional há dias, haverá sessão para deliberarmos sobre a LDO. 

Aceito todas as observações, mas peço encarecidamente... Estamos pegando um 

carro em velocidade, trocando pneu e fazendo tudo o que é possível. Sinceramente, não 
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sei se o Juscelino aceitaria essa tarefa de fazer o relatório. E, de hoje até amanhã, 

deveremos ter mais de 500 emendas. 

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Senadora, conte comigo. Eu sei que 

estamos trocando pneu em movimento. Está tudo certo. 

O que eu pedi é que depois, a partir de agosto, tenhamos aquele cronograma de 

quando votaremos a LOA e os relatórios setoriais. 

É só isso, para que possamos nos organizar inclusive. 

Obrigada. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Com certeza. Sem dúvida. 

Nós programamos e colocamos tudo. Nada falta. Eu não deixo o Walbinson em paz. 

Pergunto se, além do anúncio, ele já mandou ligar para os Líderes e tudo o mais. 

Eu só pediria, já que eu o li, que colocássemos esse requerimento extrapauta, porque 

só restou esse. Gentilmente, o Deputado Carlos Zarattini vai colocar o seu requerimento 

em outra oportunidade, possivelmente na reunião de amanhã. Trata-se apenas de um 

convite para os Ministros das Comunicações e de Ciência e Tecnologia, para tratar 

exatamente na LDO dessas duas matérias. 

Em discussão o requerimento. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em votação na representação da 

Câmara dos Deputados. 

Aqueles Deputados que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 

Aprovado. 

Em votação no Senado Federal. 

Aqueles Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

Então, vou relembrá-los agora. 

Serei firme. Senão, vou errar. 

O prazo para apresentação da emenda, conforme consta em cada gabinete, em cada 

comunicado, em cada telefone, em cada celular, para apresentação da LDO é até amanhã, 

dia 14 de julho, às 12 horas.  

Por favor, entrem em contato com seus colegas. Não custa nada lembrar que amanhã 

serão as emendas individuais e de bancada. As emendas da Comissão já votamos aqui. 

As demais Comissões também deverão apresentar as emendas. 
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Quinta-feira, conforme convocação do Presidente do Senado Federal e do Congresso 

Nacional, o Senador Rodrigo Pacheco, está convocada sessão do Congresso Nacional às 

16 horas. 

O SR. CHARLLES EVANGELISTA (PSL - MG) - Terá uma convocação do Presidente 

do Senado para...  

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Já está convocada para quinta-

feira. Se Deus não permitir, e o Relator, não haverá. Se não me engano, chegou mensagem 

no meu telefone que será às 16 horas, na quinta-feira. A de amanhã será às 15 horas.  

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Ele terá 24 horas? 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Não, 26 horas. 

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - É porque é na quinta-feira. Caso 

amanhã seja meio-dia, até quinta-feira serão 16 horas, 24 horas ou 28 horas. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Não, S.Exa. terá 2 horas, 3 

horas. 

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - Estão querendo me dar só 2 horas?  (Risos.) 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Não, nós aumentamos para 3 

horas. 

Deputada, aparentemente V.Exa. falou de desorganização. Quero dizer que este time 

que habita este pedaço é tão organizado que dará toda a assessoria para que, às 15 horas, 

S.Exa. leia o relatório da LDO. 

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Vou rezar para dar certo.  

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - Vou precisar. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Agradeço a presença de todos 

e declaro encerrada a presente reunião. 


