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

regimental, declaro iniciada a 8ª Reunião Extraordinária da Comissão Mista de 

Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização, para apreciação das matérias 

constantes da pauta. 

Informo que a reunião ocorre de forma semipresencial e pode haver 

Parlamentares presentes no plenário e Parlamentares participando de forma 

virtual, através da plataforma Zoom, que foi o que nós combinamos na reunião 

que hora se encerrou, que os Parlamentares estariam presentes remotamente, 

para que nós pudéssemos dar andamento a essa pauta a fim de deliberarmos 

alguns requerimentos que aqui se encontram. 

Havendo concordância de todos nós, eu proponho a dispensa da leitura da 

seguinte ata: 7ª Reunião Deliberativa Extraordinária, realizada em 14/7 e 15/7 de 

2021. 

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

manifestem. 

Quanto à concordância do Plenário sobre a dispensa da leitura, eu gostaria 

de colher a manifestação do Deputado Zarattini. 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT - SP) - Solicito a dispensa da leitura da ata, 

Sra. Presidente. 

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

A ata está em votação na Câmara dos Deputados. 

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

encontram. (Pausa.) 

Aprovada. 

Em seguida, em votação na representação do Senado Federal. 

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

encontram. (Pausa.) 

Aprovada. 
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Solicito ainda que sejam declarados como lidos os expedientes recebidos 

pela Comissão, do dia 15 de julho até a presente data, tendo em vista que essas 

informações encontram-se publicadas na página da CMO na Internet. 

Ordem do Dia. 

Nós vamos passar à apreciação do Requerimento nº 17, de 2021. 

Eu gostaria, como sou autora de todos os requerimentos que se encontram 

na pauta, de passar a Presidência ao 1º Vice-Presidente, Deputado Zarattini, para 

operar os trabalhos. 

Queria registrar que recebemos belíssimo arranjo de flores do Senador 

Vanderlan, dando boas-vindas a esta Comissão. Agradeço a gentileza a S.Exa., 

sempre solícito com todos os nossos Parlamentares. Muito obrigada, Senador 

Vanderlan. 

Passo, então, a presidência dos trabalhos ao Vice-Presidente Zarattini. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Zarattini. PT - SP) - Sras. e Srs. Deputados, 

Sras. e Srs. Senadores temos aqui cinco requerimentos, de autoria da Senadora 

Rose de Freitas, e a nossa proposta é votá-los em globo. 

O Requerimento nº 1 solicita que seja enviado convite ao Sr. Bruno Funchal, 

Secretário Especial do Tesouro e Orçamento no Ministério da Economia, para, 

nesta Comissão, discorrer sobre o cenário econômico fiscal. 

O Requerimento nº 18 solicita que seja enviado o convite ao Sr. Ciro 

Nogueira, Ministro Chefe da Casa Civil, para discorrer sobre o Projeto de Lei 

Orçamentária para 2022. 

O Requerimento nº 19 solicita que seja enviado o convite ao Sr. Milton 

Ribeiro, Ministro da Educação, para discorrer sobre o Projeto de Lei Orçamentária 

para 2022. 

O Requerimento nº 20 solicita que seja enviado o convite ao Sr. Rogério 

Marinho, Ministro do Desenvolvimento Regional, para discorrer sobre o Projeto de 

Lei Orçamentária para 2022. 
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E o Requerimento nº 21 solicita que seja enviado convite ao Sr. Marcos 

Pontes, Ministro da Ciência e Tecnologia, para discorrer sobre o Projeto de Lei 

Orçamentária para 2022. 

Com a palavra, a autora dos requerimentos. 

A SRA. ROSE DE FREITAS (MDB - ES) - Sr. Presidente, antes de mais 

nada, quando assumimos a Presidência da CMO, nós alertamos para a 

necessidade de que a feitura deste Orçamento fosse fruto de um debate entre 

esta Comissão e o Poder Executivo. Normalmente, o que acontece é que 

recebemos, na elaboração do PLOA, os relatórios setoriais de todas as áreas. 

Eles falam da dinâmica oferecida pelo Ministério. 

Vamos citar, por exemplo, a educação, que está muito longe daquilo que o 

Congresso debate permanentemente. Quer dizer, a visão que deveria ter a 

Comissão de Orçamento sobre as prioridades estabelecidas pelas diversas 

regiões e pelo Congresso passa bem longe da visão das diretrizes e das 

prioridades traçadas por cada área. Chamo a atenção especialmente para a área 

da educação, da ciência e tecnologia, e a visão do todo que nós precisamos ter de 

acordo com a prioridade e o planejamento oferecido pela Casa Civil, pelo 

Ministério da Economia e outras áreas importantes. 

A justificativa que faço é exatamente no sentido de que todos possam 

participar, inclusive V.Exa. e eu, da elaboração deste Orçamento, pois isso é 

fundamental.  No orçamento executado pela educação no passado, as prioridades 

estiveram aquém, submetendo a educação a uma política orçamentária irrisória 

que sacrifica as perspectivas de que a educação seja um pilar do 

desenvolvimento, tão apregoado por todos nós e pela área do Executivo, sem 

contar que na área da ciência e tecnologia é de fazer vergonha o orçamento que é 

oferecido ao País, como se ciência e tecnologia não fossem fundamentais para o 

progresso da própria educação e o desenvolvimento do Brasil. 

Essa é razão pela qual apresentei requerimentos solicitando a presença do 

Ministro da Educação, do Ministro da Ciência e Tecnologia e também de outra 
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área que abrange as políticas sociais, que é o desenvolvimento regional, em que 

tivemos sempre a participação do Ministro Rogério Marinho. E digo mais, a 

questão das casas populares, a questão de toda política que envolve a área de 

desenvolvimento regional precisa ser debatida antes que venha para cá a peça 

orçamentária que envolve esse setor. 

Era isso o que eu queria dizer. 

Agradeço o apoio de todos para começar os trabalhos dentro da expectativa 

de que nós possamos fazer um Orçamento integrado à responsabilidade que o 

Congresso tem, e não mais na situação de ser colocado como um apêndice 

secundário que pode ser utilizado na hora da votação para homologar propostas 

que, muitas vezes, não atendem às expectativas que os Parlamentares trazem, 

como legítimos representantes da política pública, em todas as áreas que 

envolvem a economia do Brasil. 

Era isso, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Zarattini. PT - SP) - Muito bem, Senadora Rose 

de Freitas, Presidente desta Comissão. Queria parabenizá-la pelos requerimentos, 

que de fato trazem para o Congresso o debate do Orçamento, o que é 

fundamental. É aqui nesta Comissão e neste Congresso que nós devemos 

elaborar e melhorar o Orçamento federal. 

Os requerimentos estão em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-los, os Requerimentos nº 17, 18, 19, 20 e 

21 estão em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Presidente, só quero solicitar a 

subscrição dos requerimentos. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Zarattini. PT - SP) - Muito bem. O Deputado 

José Guimarães pede subscrição dos requerimentos. 

Os requerimentos estão em votação na representação da Câmara dos 

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

(Pausa.) 

Aprovados. 

Em votação na representação do Senado. 

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

(Pausa.) 

Aprovados. 

Todos os Líderes que desejarem subscrevê-los também podem fazê-lo. 

(Pausa.) 

O Deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania, está subscrevendo os 

requerimentos. 

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - A Deputada Adriana Ventura 

também, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Zarattini. PT - SP) - A Deputada Adriana 

Ventura, do Partido Novo, também os subscreve. 

O SR. BOSCO COSTA (PL - SE) - Presidente, também quero subscrever os 

presentes requerimentos. 

Quero parabenizar a Presidente da CMO Senadora Rose de Freitas pelos 

requerimentos, sabendo da importância desses convidados para que possamos 

iniciar os trabalhos discutindo as prioridades com os Ministros das áreas. Temos 

muito a ver com todos os Ministérios, mas também precisamos ver essa questão 

do Ministério do Meio Ambiente. Precisamos discutir e subscrever os presentes 

requerimentos. 

Parabéns à Presidente da CMO e que possamos fazer um trabalho à altura 

do povo brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Zarattini. PT - SP) - Muito obrigado, Deputado 

Bosco Costa. Agradeço a sua participação. 
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Também queria informar que foram recebidos os Projetos de Lei do 

Congresso Nacional nº 9, 10, 11 e 13, todos de 2021, que estão aguardando a 

designação dos Relatores. 

Agradeço a presença de todos. 

Declaro encerrada a presente reunião. 


