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O SR. PRESIDENTE (Daniel Almeida. PCdoB - BA) - Bom dia a todos e a 

todas, Senadoras e Senadores, Deputadas e Deputados. 

Há quórum regimental para a abertura da reunião, que ocorre de forma 

semipresencial: há Parlamentares presentes no plenário e Parlamentares que 

participam de forma virtual, através da plataforma Zoom. 

Declaro iniciada a presente reunião de instalação e eleição da Mesa da 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso 

Nacional — CMO. 

Assumo temporariamente a coordenação dos trabalhos, conforme art. 14 da 

Resolução nº 1, de 2016, do Congresso Nacional. 

Declaro instalados os trabalhos da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização. 

Fui informado de que há dois pedidos de Senadores. 

(Intervenção fora do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Daniel Almeida. PCdoB - BA) - Depois da proclamação? 

Então, vamos seguir adiante. 

Expediente. 

Comunico aos senhores membros as seguintes indicações, conforme 

correspondências internas recebidas: Ofício nº 61, do Líder do MDB, Senador 

Eduardo Braga, que indica a Senadora Rose de Freitas para o cargo de Presidente 

da CMO; Ofício nº 56, do Líder do PSD, Senador Nelsinho Trad, que indica o 

Senador Angelo Coronel para o cargo de Presidente da CMO... 

O SR. ANGELO CORONEL (PSD - BA) - Presidente, tenho uma questão de 

ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Daniel Almeida. PCdoB - BA) - Deixe-me ler os ofícios, 

nobre Senador Angelo Coronel. 

Ofício nº 112, do Líder do PSD, Deputado Antonio Brito, que indica o Deputado 

Hugo Leal para o cargo de Relator do Projeto de Lei Orçamentária Anual 2022; 

Ofício nº 77, do Líder do DEM, Deputado Efraim Filho, que indica o Deputado 
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Juscelino Filho para o cargo de Relator do Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias 2022. 

Tem a palavra, para levantar questão de ordem, o Senador Angelo Coronel. 

O SR. ANGELO CORONEL (PSD - BA) - Presidente, eu queria, antes de 

passar a V.Exa. a minha questão de ordem, agradecer o apoio do meu partido, o 

PSD, na indicação do meu nome para presidir esta tão importante Comissão. E, 

com o apoio que tenho de vários Senadores, de vários partidos que compõem o 

Senado, ouvindo a todos, a minha candidatura deixou de ser pessoal e passou a 

ser de um grupo de amigos e colegas do Senado. E, neste momento, ouvindo 

também conselhos em prol da paz e da harmonia nas duas Casas, retiro a minha 

candidatura, avalizada pelos meus amigos que estavam apostando em meu nome, 

para apoiar a candidatura da Senadora Rose de Freitas. (Palmas.) 

Esperamos que esta próxima Comissão, que ora se instala, use de todos os 

meios para democratizar os acessos, para abrir espaço para que todos tenham 

condições de serem ouvidos, e que ela — não vou dizer que ela é — não se torne 

efetivamente uma panelinha para poucas pessoas das duas Casas. 

Então, esperamos isto: que nós tenhamos uma nova mudança na maneira de 

estabelecer o Orçamento da União aqui no Senado e na Câmara. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Daniel Almeida. PCdoB - BA) - Nosso agradecimento 

ao Senador Angelo Coronel pelo gesto no sentido de colaborar com o andamento 

dos trabalhos. 

Passo a palavra à Senadora Simone Tebet. 

A SRA. SIMONE TEBET (MDB - MS) - Obrigada, Deputado Daniel Almeida, 

em nome de quem, cumprimento as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados, as Sras. 

Senadoras e os Srs. Senadores. 

Pediram-me para falar em nome da bancada do MDB e agradecer obviamente 

aos pares pela aclamação do nome da Senadora Rose de Freitas. Mas aqui não 

fala um membro do MDB do Senado Federal, aqui fala alguém que, embora Líder 
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da bancada feminina no Senado Federal, é liderada por esta extraordinária mulher 

pública, que é a Senadora Rose de Freitas. 

Senadora Rose de Freitas, deixo aqui o meu testemunho para todos que já a 

conhecem e também para o Brasil do nosso respeito, da nossa admiração e 

principalmente da nossa alegria de ver que esta Comissão vai ser novamente 

presidida por V.Exa. 

Hoje, V.Exa. entra para os Anais da história do Congresso Nacional por ser a 

primeira mulher a presidir duas vezes a Comissão mais importante do Congresso, 

que é a Comissão Mista de Orçamento. Isso não se deve nada mais, nada menos 

do que à sua competência, à sua história de vida. O Brasil é muito carente de 

estadistas. Eu posso dizer com toda a tranquilidade que temos muitos líderes no 

Brasil e pouquíssimos estadistas. E, para a bancada feminina, para a mulher 

brasileira, V.Exa. é uma delas. Quando precisamos da voz firme e determinada e 

precisamos de luz, sempre buscamos a experiência de V.Exa. E essa experiência 

estará presente aqui na Comissão Mista de Orçamento, que, não tenho dúvida, não 

faltará ao País neste momento tão importante. Estaremos prontos para aprovar um 

orçamento necessário para fazer o País voltar a crescer e se desenvolver. 

Espero poder estar aqui como sua discípula, junto com a Senadora Soraya, 

sempre atenta em todos os momentos que V.Exa. precisar de nós. Boa sorte! Que 

Deus lhe dê, como sempre, serenidade e sabedoria para orientar todos os 

Senadores e Deputados Federais desta Comissão. 

Obrigada, Presidente. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Daniel Almeida. PCdoB - BA) - Obrigado, Senadora 

Simone Tebet. 

O SR. WEVERTON (PDT - MA) - Pela ordem, Presidente. Pela ordem, 

Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Daniel Almeida. PCdoB - BA) - Senador Weverton, o 

Senador Wellington Fagundes também havia pedido a palavra pela ordem. 

O SR. WEVERTON (PDT - MA) - Não, não é fala, não. É só pela ordem. 
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Presidente, tendo aclamação, vai ter que ter votação do mesmo jeito ou não? 

O SR. PRESIDENTE (Daniel Almeida. PCdoB - BA) - Não. 

O SR. WEVERTON (PDT - MA) - Não vai precisar? 

O SR. PRESIDENTE (Daniel Almeida. PCdoB - BA) - Se todos concordarem, 

pode ser feita eleição por aclamação. 

O SR. WEVERTON (PDT - MA) - Eu só estava preocupado com o quórum. 

O.k. 

O SR. CLAUDIO CAJADO (PP - BA) - Presidente, quero apenas fazer um 

encaminhamento. 

O SR. PRESIDENTE (Daniel Almeida. PCdoB - BA) - Com a palavra o 

Deputado Claudio Cajado. 

O SR. CLAUDIO CAJADO (PP - BA) - Se V.Exa. permitir, como o Senador 

Angelo Coronel, que nós aqui retribuímos com um grande quadro, não só pelo cargo 

de Senador, mas também, especialmente, por ser um baiano da melhor qualidade, 

gostaríamos de promover a eleição por aclamação da Senadora Rose de Freitas e, 

depois, ela franquearia a palavra, para que todos pudéssemos utilizá-la. 

Deixo, então, de antemão esta proposta: faríamos por aclamação a eleição da 

Senadora Rose de Freitas, que é candidata única, e, depois, a própria Senadora 

assumiria e nos franquearia a palavra. Assim poderíamos conduzir o restante da 

reunião. 

O SR. PRESIDENTE (Daniel Almeida. PCdoB - BA) - Se todos concordarem 

com o encaminhamento feito pelo Deputado Claudio Cajado, eu darei sequência à 

eleição. Pode ser? (Pausa.) 

O.k. Obrigado. 

Informo que há acordo de Lideranças indicando a Senadora Rose de Freitas 

para a Presidência da Comissão. 

Consulto o Plenário sobre a possibilidade de fazer a eleição da Mesa da CMO 

por aclamação. 
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Em votação a proposta de eleição dos membros da Mesa por aclamação na 

representação da Câmara dos Deputados. 

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

se encontram. (Pausa.) 

Aprovada. (Palmas.) 

Em votação na representação do Senado Federal. 

Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras que a aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

Aprovada. (Palmas.) 

Foi aprovada a eleição dos membros da Mesa por aclamação. 

Declaro eleita e empossada a Senadora Rose de Freitas como Presidente da 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso 

Nacional — CMO. (Palmas.) 

Passo a direção dos trabalhos à Presidente eleita, a Senadora Rose de 

Freitas. 

Agradeço a oportunidade de presidir esta reunião de instalação e a 

colaboração de todos. Em especial, cumprimento o Senador Angelo Coronel, que 

teve aqui um gesto importante para harmonizar o funcionamento desta Comissão 

nesta tarefa inicial. 

Obrigado a todos. 

Senadora Rose de Freitas, empossada! (Palmas.) 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Bom dia a todos. 

Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a renovada confiança. É evidente que, 

quando eu sentei aqui pela primeira vez, em 2015, eu trazia o compromisso histórico 

de ser a primeira mulher a presidir uma Comissão que, até mesmo internamente, 

na sua designação, trazia uma enorme e esmagadora maioria de homens. 

Eu gostaria de dizer inicialmente algumas palavras ao Senador Angelo 

Coronel. Eu tenho dificuldade de falar com a máscara. Se V.Exas. me permitirem, 

eu vou tirá-la um pouquinho. 
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Senador Angelo Coronel, eu gosto da disputa política. Sei que, neste 

momento, o País precisa de outra construção, precisa que nós todos, juntos, 

organizados, possamos desempenhar nossas tarefas com o vigor, com o 

comprometimento, com a responsabilidade e com a determinação que nos 

trouxeram até esta Casa. V.Exa. teve o meu voto para candidato a Presidente da 

Casa na disputa anterior. Foram suas palavras, preocupado com o Brasil, querendo 

organizar o seu espaço político com os seus companheiros, que me fizeram lhe dar 

o meu voto, eu nem o conhecia. 

O que eu peço a V.Exas. que me permitam? Eu vejo aqui outros companheiros 

que já estiveram naquele primeiro momento, um momento difícil. Há 4 anos o País 

não tinha Orçamento. No cenário nacional, na situação de finanças, economia e 

planejamento, nós éramos criticados e causávamos uma grande insegurança e 

instabilidade política, o que se refletiu no que aconteceu logo em seguida no Brasil. 

Em primeiro lugar eu quero agradecer a V.Exas. a confiança. Eu levantei o 

telefone, por sugestão do Senador Eduardo Gomes, e liguei para o Senador 

Wellington Fagundes. Foi a única pessoa para quem eu liguei. Depois, pensamos: 

como é que nós vamos viver neste momento em cima de uma disputa, quando o 

País precisa que se organize a política para, ao encontro do povo, trazer realizações 

melhores do que aquelas que estamos vivendo até agora? 

Então, eu manifesto, é lógico, que tenho uma emoção muito grande. Recebi 

um apelo da minha família para que eu não viesse para a CMO, porque a CMO 

requer dedicação integral, atenção absoluta. Nem tudo que transparece 

publicamente é o que na verdade se organiza em torno da CMO, que deixou para 

trás os seus idos de uma Comissão famigerada que abrigava interesses muito 

escusos. Passou! Os políticos construíram outro capítulo, outra história, e no País 

não há mais espaço para qualquer façanha dessa natureza. 

Senador Angelo Coronel, Senador Jean, Deputado Delegado Pablo, minha 

querida Senadora Simone Tebet, Senadora Soraya, eu quero assumir publicamente 

aqui, merecedora dessa confiança, por não tê-la traído em nenhum momento da 
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minha vida política. Recentemente, quando eu vi uma ilação no jornal, eu perguntei 

se, depois de 40 anos de vida pública, eu estaria me dedicando ao devaneio de 

furtar minha honra e a minha dignidade. Ela está a serviço aqui, em qualquer lugar 

do meu País, em qualquer rua do meu Estado, em qualquer Estado desta 

Federação, e esta à disposição do País em que eu acredito e pelo qual eu cumpri 2 

anos e 47 dias de uma prisão que me deixou marcas que serviram para o 

encorajamento de estar neste momento aqui — deste e de outros. 

Poderia estar aqui a Senadora Soraya? É claro. A Senadora Simone? Sem 

dúvida. O Senador Jean Paul? É claro. O Senador Elmano? É claro. Todos e 

qualquer um dos que aqui estão, como o Senador Izalci, o Deputado Danilo, 

poderiam estar aqui, bem como o Deputado Jardim, porque cada rosto que eu vejo 

aqui tem histórias anteriores ao momento em chegaram a esta Casa, histórias que 

pertencem à vida deles. Mas, desde que pisaram neste Congresso, eu não vi em 

nenhum comportamento deles, na dedicação do exercício da sua capacidade, meu 

querido Parlamentar Antonio, nenhuma atitude que colocasse em suspeição a 

atividade da maior Comissão desta Casa. 

Então, a CMO não só é a maior a Comissão, mas também é a de maior 

relevância. Trata de matérias orçamentárias que falam de perto a cada um dos 

segmentos econômicos deste País. 

O Deputado Cajado está aqui. Quantas vezes nós nos destemperamos 

madrugada adentro para encontrarmos fundamentos que nos levassem a fazer 

composições dignas do Orçamento da União! 

Então, a todos os membros desta Comissão do Congresso Nacional, em 

especial ao Senador Eduardo Gomes, agradeço pela confiança em mim. Agradeço 

a todos que aqui estão, ao Senador Vanderlan, ao Senador Wilson, enfim, a todos. 

Eu quero dizer que vou trabalhar nesta Comissão, que tem que ter um orçamento 

com sua prioridade real, distante das necessidades pessoais, distante das 

necessidades de grupos, distante do comportamento da Oposição ou da Situação, 

um orçamento a favor do Brasil. 
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A instalação desse trabalho, que é fundamental para o Congresso, eu fiquei 

muito apreensiva de não acontecer hoje. Por isso agradeço ao Senador Angelo 

Coronel o seu legítimo direito de estar aqui e de pretender a Presidência. Se fosse 

entregue a ele, estaria bem entregue. Mas temos que primar, como V.Exa. o fez, 

pela excelência no bom comportamento em união a favor do povo brasileiro, que 

não é um detalhe, não é um detalhe. 

A razão de eu estar aqui há 40 anos é exatamente o povo brasileiro. Ninguém 

com a minha história, sem marido importante, sem casta importante, sem segmento 

empresarial, chegaria ao Senado Federal se não fosse por um comprometimento 

junto à população brasileira, Senador Jean. No meu Estado, eu atravesso qualquer 

rua e as pessoas me chamam pelo nome e me cumprimentam. Eu não tenho o que 

esconder. 

Então, há ter a pontualidade e a seriedade, Deputado Guimarães, nas 

discussões que faremos aqui, bem como a questão da representação dos 

segmentos políticos e partidários das Casas. Naquela época, fizemos uma 

Comissão na qual partidos pequenos não tinham direito a nenhuma relatoria. Todos 

relataram. Compusemos uma Casa disposta, Deputado Danilo — e V.Exa. se 

lembra disso —, ao diálogo, ao debate e ao bom trabalho. Todos entregaram os 

seus relatórios. Todos nós trabalhamos dedicadamente, e, mais ainda, fizemos isso 

dentro do ano legislativo, algo que não acontecia 5 anos atrás. 

Portanto, eu quero agradecer e dizer que a pontualidade e a seriedade será a 

marca desta Comissão. Nós precisamos dar à sociedade um planejamento para o 

País. Ninguém tem que ficar perplexo, Senador Fávaro, com o que vai com a 

educação. A ciência e a tecnologia são importantes ou não são importantes? O que 

acontece com a Comissão que trada da saúde? 

Ninguém tem de estar, Senador Angelo Coronel, à procura de recursos para 

sobreviver numa política em que estão ditadas as prioridades máximas no 

sofrimento da população brasileira. 
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Áreas estratégicas como ciência e tecnologia, agricultura, educação devem 

ser priorizadas nesta Casa. Elas têm que ser objeto de discussão permanente 

dentro do planejamento, e não um socorro que se pede de uma hora para outra. 

"Se não fizer isso, vai fechar tal Ministério." "Se não fizer isso, não paga as vacinas." 

"Se não fizer isso, não paga as escolas, as universidade não funcionam, os bolsistas 

não têm para onde caminhar." 

Não é o país do improviso que vai ditar o desenvolvimento que este País 

precisa retomar. Então, nós não podemos construir nenhum orçamento — sempre 

disse isso, Deputado Domingos Sávio — que seja peça de ficção, aquele que 

agrade a você. E antes era assim, era chegar ao seu Estado e mostrar: "Olhe, 

coloquei no Orçamento a verba para a universidade". Fazia-se isso sabendo que 

não existia. Quando Presidente desta Comissão, nós propusemos e conquistamos 

a verba impositiva de bancada e acabamos com aquela ilação, aquela ficção que 

jogavam na cabeça dos Parlamentares. Os Parlamentares ostentavam, colocavam 

em seus jornais, colocavam na televisão: "Olhem, a tal rodovia está contemplada!" 

E aquilo não era verdade. 

Portanto, distante dos interesses que possam parecer de oportunidade, os 

interesses que nos trazem até aqui são os interesses sociais. Os desafios que nós 

teremos adiante acho que todos os que estão sentados aqui sabem, bem como os 

que ainda não vieram; todos sabem da importância que tem a CMO. 

Eu estou aqui só reafirmando, em primeiro lugar, em nome da minha própria 

dignidade, em honra aos votos que recebi ao longo desses anos todos no meu 

Estado, em nome da confiança dos meus pares, que eu estou aqui para me dedicar 

ao trabalho, ao diálogo. Não trabalharei para que nenhum segmento seja 

prejudicado, não trabalharei para que nenhum segmento seja beneficiado em 

detrimento do outro que se arvora de ter a maioria para trabalhar dentro da CMO. 

Por isso, publicamente, digo que é preciso diálogo, motivação, trabalho, 

estreita colaboração por parte de todos. Precisarei de todos. Já falei com o 

Deputado Jardim, com o Deputado Danilo, falei com a Senadora Simone, falei com 
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o Senador Fávaro, falei com o Senador Jean Paul, com todos. Nós aqui 

precisaremos um do outro para construir um orçamento realmente importante para 

o Brasil. 

É isso que eu queria dizer. 

Fé em Deus e pé na tábua! (Palmas.) 

O SR. ANGELO CORONEL (PSD - BA) - Presidenta eleita, pela ordem. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu quero anunciar que 

o Presidente Rodrigo Pacheco está chegando ao plenário. 

Eu vou abrir as inscrições. 

Pediram a palavra: Senador Angelo Coronel, Senador Eduardo Gomes, 

Senador Izalci... 

O SR. BOSCO COSTA (PL - SE) - Deputado Bosco Costa. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Oi, querido! Tudo bem? 

Desculpe-me. 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Deputado José Guimarães, Presidenta. 

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

Guimarães, Senador Jean Paul. 

Concedo a palavra ao Senador Angelo Coronel. 

O SR. ANGELO CORONEL (PSD - BA) - Presidenta Rose de Freitas, eu 

queria parabenizá-la pela assunção deste importante cargo. 

Queria aproveitar esta oportunidade também para agradecer e fazer um tributo 

aos membros da Comissão Mista de Orçamento, coordenada pelo Secretário 

Walbinson, que, em todos os momentos, com isenção, com imparcialidade, dava-

nos informação. 

Agradeço também à minha equipe, que ficou trabalhando esses dias para me 

ensinar o que é o Orçamento Geral da União. São bons professores. Eu me 

considero um aluno razoável. 

Quero agradecer aos colegas Senadores e Senadoras que compõem esta 

CMO, do Congresso Nacional. Não vou declinar nomes de quem estava conosco, 



 

CÂMARA DOS DEPUTADOS CD - 11 
DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO – DETAQ 
 
CMO (Reunião de Instalação e Eleição) 07/07/2021 

 

 

porque isso já passou. Mas eu quero aqui tecer loas ao Senador Fávaro, grande 

guerreiro, ao Senador Jean Paul, ao Senador Alessandro Vieira, ao Senador 

Weverton, ao Senador Wellington Fagundes, ao Senado Elmano, à Senadora 

Soraya, à Senadora Simone, ao Senador Izalci. Não vou aqui falar quem estava 

com A nem com B, porque isso é passado, é página virada. O importante agora é 

todos unidos em prol do Brasil. 

Senadora Rose, desejo a V.Exa. todo o sucesso. No que eu puder ajudar, 

pode contar comigo. Este grupo, que está querendo dar uma mudada na política 

brasileira, principalmente no relacionamento, com certeza estará ao seu lado no dia 

a dia. 

Obrigado. 

Boa sorte! 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - A Senadora Simone já 

falou. 

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Gomes. Depois falará o Senador 

Wellington Fagundes. 

O SR. EDUARDO GOMES (MDB - TO) - Quero, neste momento, parabenizar 

a Senadora Rose de Freitas pelo feito histórico de presidir pela segunda vez a 

Comissão Mista de Orçamento. 

Quero cumprimentar a todos os Líderes da Câmara dos Deputados, os 

Deputados e Deputadas, os Senadores e Senadoras, em especial o Senador 

Angelo Coronel, que, com um gesto de grandeza, de pacificação e de avanço, está 

determinado nesse intuito de unir o Congresso Nacional para o momento de 

retomada. Todos nós no País temos essa expectativa. 

Quero cumprimentar também, de maneira especial, a Senadora Simone Tebet, 

Líder da bancada feminina no Senado Federal e no Congresso, representante do 

MDB no plenário desta Comissão. 

Sra. Presidente, eu quero, em primeiro lugar, dizer da sua capacidade de 

diálogo, dedicação. Por isso, entendo a recomendação da sua família, porque eu 
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sei o quanto V.Exa. é dedicada. No Congresso Nacional, em tive a oportunidade de 

ser três vezes Deputado Federal, membro desta Comissão, e agora Senador, é fácil 

saber a história de um Parlamentar não só por aquilo que ele tem capacidade de 

fazer — é o caso de V.Exa. —, mas também, principalmente, pela história que 

escreveu. Nesses 6 anos que sucederam à sua passagem pela Presidência, todos 

os relatos são da sua integridade e dedicação. Proporcionou o funcionamento desta 

Comissão de maneira plural, atendendo o objetivo dos Estados brasileiros, e não 

só do Espírito Santo, mas principalmente dos 5.700 Municípios brasileiros, sendo 

V.Exa. uma das Parlamentares mais municipalistas da história do Congresso 

Nacional. Então, gostaria de parabenizar V.Exa. em nome da Liderança do Governo 

no Congresso Nacional. 

Entendo que agora partiremos para uma composição que deve obedecer à 

proporcionalidade e também ao entendimento entre as partes, entre os membros 

da Mesa, da Vice-Presidência. Temos, aqui, na terceira representação a 

proporcionalidade do Partido Liberal. E estou emprestando a nossa palavra ao Líder 

Wellington Fagundes, na indicação dele pelo PL, que tem a nossa recomendação e 

também a da bancada dos partidos da base. 

Eu tenho certeza também de que Parlamentares que chegam agora a esta 

Comissão, como é o caso do Senador Carlos Fávaro, muito competente, na 

composição de posições importantíssimas, como as relatorias setoriais, os comitês 

de receita, os comitês de composição de receita, são fundamentais para o 

desenvolvimento da Comissão Mista de Orçamento. 

Então, Senadora Rose de Freitas, fico muito feliz de viver este momento. Eu 

tenho certeza de que os Municípios brasileiros festejam a sua volta à Presidência 

desta Comissão, com seu olhar da Nação brasileira a partir da unidade, a partir do 

Município brasileiro, a partir do Estado brasileiro, a partir das instituições, que com 

certeza dependem também do Governo Federal, do Presidente Bolsonaro, que foi 

e tem sido o Presidente da implantação e implementação do orçamento impositivo 

real, nas emendas de bancada e nas emendas individuais, com a inovação da 
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prestação direta de serviço pelos Ministérios, entregando aos Municípios brasileiros 

a priorização de política pública, que, por mandato e pela Constituição, depende do 

Parlamentar. 

Nesse quesito também vivemos um momento histórico no País, quando o 

volume de recursos aos Municípios brasileiros tem tido a dimensão do interesse e 

da representatividade popular nos Estados brasileiros para Deputados e 

Deputadas, Senadores e Senadoras. 

Então, talvez seja essa a sua gestão na Comissão Mista de Orçamento, dos 

ajustes definitivos de um orçamento plural e que atenda, de maneira absolutamente 

suprapartidária, o desejo do Parlamento brasileiro, já que todos os Parlamentares 

têm o mesmo recurso para destinar de maneira impositiva a seus Estados e 

Municípios, e as bancadas, da mesma forma. 

Portanto, desejo muito sucesso a V.Exa. e a todos os membros desta 

Comissão. 

Muito obrigado, Sra. Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu que agradeço mais 

uma vez, Senador Eduardo. Nossa história se cruzou tantas vezes neste 

Parlamento que nós hoje não diferenciamos muito a amizade do trabalho, porque, 

sempre que estamos conversando, é exatamente sobre o Congresso. 

Tem a palavra o Senador Wellington Fagundes. Inscreveu-se também a 

Deputada Aline Gurgel. A ordem é a seguinte: Wellington Fagundes, Claudio 

Cajado, Izalci Lucas, Danilo Forte, José Guimarães, Bosco Costa, Jean Paul Prates, 

Domingos Sávio e Aline Gurgel. 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Se V.Exa. pudesse estabelecer um 

tempo para nós todos, Presidenta, em função do horário, seria bom. Poderiam ser 

3 minutos. É uma sugestão, Presidenta. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - A sugestão feita à Mesa, 

se todos concordarem, é que se dê 3 minutos para que todos possam falar e nós 

possamos, inclusive, proceder à instalação da Mesa. 
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O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - Senadora Rose de Freitas, 

primeiramente, quero agradecer... 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Vou interrompê-lo, 

Senador, porque acaba de chegar o Presidente do Congresso Nacional, Senador 

Rodrigo Pacheco. (Palmas.) 

O Senador Wellington Fagundes está sinalizando que podemos passar a 

palavra para o Presidente, visto que S.Exa. está com a agenda lotada. 

Concedo-lhe a palavra, Presidente Rodrigo Pacheco. 

O SR. RODRIGO PACHECO (DEM - MG) - Quero, muito rapidamente, desejar 

bom dia a todos, saudar a nossa Presidente Rose de Freitas, saudar todos os 

nossos Senadores e Senadoras, Deputados e Deputadas. É uma visita que é a 

chamada de visita de médico, embora eu não o seja, Líder Eduardo Gomes, mas é 

apenas para afirmar, pela Presidência do Senado e pela Presidência do Congresso 

Nacional, esse nosso compromisso de funcionamento pleno da Casa Legislativa, 

que passa necessariamente pela instalação da Comissão Mista de Orçamento, para 

que discutamos o Orçamento do Brasil. 

Portanto, eu quero desejar um trabalho profícuo à nossa Senadora Rose de 

Freitas, que representa o Senado na Presidência da CMO, e igualmente ao nosso 

Relator, Deputado Hugo Leal, que eu não tinha visto ainda aqui. Quero desejar boa 

sorte ao Deputado Hugo Leal, a todos os Relatores Setoriais. 

Espero que tenhamos agora passo a passo e que, diferentemente do que 

ocorreu no ano de 2020, possamos ter a normalidade dos trabalhos para a 

apreciação do Orçamento. E quero aqui, mais uma vez, colocar-me à disposição, 

como Presidente do Senado, para colaborar, em tudo aquilo que for possível, com 

o trabalho desta Comissão. 

Faço uma saudação muito especial também ao meu companheiro, colega e 

amigo Senador Angelo Coronel, pelo seu gesto de grandeza, de conciliação, de 

acordo, de colaboração com o Congresso Nacional, que fica registrado pela 

Presidência nesta manhã de hoje. 
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Portanto, quero desejar boa sorte e bom trabalho. Contem com a Presidência 

do Senado e do Congresso Nacional. 

E meus parabéns à nossa querida Senadora Rose de Freitas pela assunção 

da Presidência, tarefa da qual certamente se desincumbirá da melhor forma 

possível, como já o fez no passado, sendo Presidente desta mesma instituição, que 

é a CMO. 

Muito obrigado. 

Boa sorte a todos! (Palmas.) 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu quero aproveitar a 

presença do Presidente Rodrigo Pacheco para registrar aqui que nós, mulheres no 

Parlamento, encontramos nele uma figura ímpar, de apoio, sobretudo pela maneira 

muito democrática como ele conduz a Presidência do Congresso Nacional. 

Tem a palavra o Senador Wellington Fagundes. 

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - Sra. Presidente Rose de 

Freitas, primeiro quero agradecer ao Senador Eduardo Gomes, como Líder do 

Governo no Senado, por ter feito a minha indicação. 

Quanto à questão da proporcionalidade, Sra. Presidente, parece-me que, de 

acordo com o Regimento Interno, o 1º Vice-Presidente é um Deputado e o 2º Vice-

Presidente é um Senador, é isso mesmo? 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - É isso mesmo, nós 

vamos tratar desse assunto posteriormente. 

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - Eu fico inscrito, então, na 

condição de 2º Vice-Presidente, pela indicação do meu partido, o PL, e também do 

Bloco Vanguarda. 

Sra. Presidente, quero parabenizá-la. Pela sua experiência de vida, eu tenho 

certeza de que nós todos aqui da Comissão teremos uma Presidente com toda a 

competência e toda a sensibilidade necessárias, principalmente pelo momento que 

estamos vivendo, um momento de pandemia, em que nós precisamos fazer um 

orçamento que venha, em primeiro lugar, salvar vidas. O objetivo é que o Brasil 
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tenha os recursos necessários para vacinas, porque o momento é, mais do que 

nunca, de vacina, vacina e vacina no braço de todos os brasileiros, e, além disso, 

que o Ministério da Saúde tenha os recursos necessários para atender toda a nossa 

rede, através do SUS, que é o maior programa de saúde do mundo. Infelizmente, 

tivemos problemas sérios com a morte de pessoas por falta de oxigênio e a falta de 

insumos básicos nos nossos hospitais. 

Portanto, o nosso Orçamento, sem dúvida nenhuma, tem que ter como 

prioridade máxima cuidar dos mais desfavorecidos, fazer com que tenhamos o 

recurso necessário, se for preciso, para o auxílio emergencial, enfim, também todos 

os recursos principalmente para os desempregados, que hoje são milhões no Brasil. 

É com esse objetivo que nós estamos aqui, com a cobrança da sociedade 

nesse momento, não só sobre a pandemia, mas também o pós-pandemia, para que 

o Brasil possa, através de uma peça orçamentária bem discutida, ter um 

planejamento eficaz para o ano que vem. Ainda este ano teremos créditos 

suplementares. Então, precisamos fazer com que esses recursos sejam mais 

democratizados. 

V.Exa. também é uma municipalista convicta. E eu, como Vice-Presidente da 

Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Municípios Brasileiros, também entendo 

que precisamos atuar lá na ponta, atendendo os Municípios através dos Prefeitos, 

dos Vereadores, com o Orçamento o mais distribuído possível, ou seja, obedecendo 

ao pacto federativo. 

Presidente, parabenizo V.Exa. Recebi o seu telefonema. É claro que sabíamos 

da necessidade desse trabalho, que foi agora culminado com a postura do nosso 

Senador Angelo Coronel. 

Senador Coronel, eu acho que V.Exa., pela experiência também de vida, 

soube o momento certo. E tenho certeza de que todos aqui vamos nos somar à 

expectativa que toda a população brasileira tem de que seja feiro realmente um 

Orçamento democrático, mas também com uma distribuição de acordo com as 
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nossas necessidades regionais. No nosso País, existem ainda, infelizmente, muitas 

diferenças sociais grandiosas. 

É isso, Sra. Presidente. Parabéns! Tenho certeza de que V.Exa., com a sua 

ternura, a sua competência e principalmente a sua experiência, vai fazer com que 

todos possamos trabalhar unidos e em prol do nosso Brasil. 

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

gostaria, se me permitissem, antes de continuar com a lista de oradores, de 

anunciar que o Relator da LDO está aqui. Em face da indicação do Líder do DEM, 

o Deputado Efraim, o Deputado Juscelino Filho é designado para o cargo de Relator 

do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. (Palmas.) O primeiro ato 

da minha função de Presidente é designá-lo como Relator. 

Em face da indicação do Deputado Antonio Brito, Líder do PSD, eu designo 

também o querido amigo e competente Deputado Hugo Leal para Relator-Geral do 

Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2022. (Palmas.) 

Irá fazer uso da palavra o Relator da LDO, Deputado Juscelino Filho. Em 

seguida, continuaremos com a lista de oradores, com o prazo de 3 minutos para 

cada um. 

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - Sra. Presidente, Senadora Rose, 

gostaria de cumprimentar todos os Senadores e Deputados e parabenizar V.Exa. 

pela aclamação na Presidência desta Comissão, a mais importante aqui do 

Congresso Nacional. 

Parabenizo também o amigo Senador Angelo Coronel pelo gesto de grandeza 

que teve, por essa aclamação, pela união. Espero que os trabalhos desta Comissão 

sigam de forma amena e unida. 

 Quero aqui agradecer ao Líder do meu partido, o Deputado Efraim Filho, e a 

todos os Líderes da Câmara dos Deputados que nos deram essa confiança de 

coordenar os trabalhos na relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agradeço 

também ao Presidente da Casa, o Deputado Arthur Lira. 
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Todos sabem que estamos já instalando essa Comissão com um prazo bem 

restrito. Ela era para estar instalada desde o mês de abril ou maio, para que 

tivéssemos mais tempo de trabalhar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora, com 

ela instalada no meio do ano, vamos poder já finalizar a votação da LDO antes do 

recesso parlamentar. 

O desafio é grande, Presidente, mas faremos o possível para dar toda a 

celeridade nessa tramitação e podermos apreciar logo o relatório preliminar, abrindo 

o prazo das emendas dos Parlamentares e das emendas de bancadas estaduais. 

Esperamos chegar a um denominador comum, para que possamos, o mais breve 

possível, votar o relatório, para que o Relator-Geral, depois, siga com os trabalhos 

na Comissão. 

Então, as nossas palavras são de agradecimento e para nos colocar à 

disposição de todos os Deputados e Senadores membros desta Comissão, de 

V.Exa. e do nosso Relator-Geral, para que consigamos construir, a várias mãos, um 

relatório da LDO do tamanho da expectativa que o nosso País tem de nós nesse 

momento tão difícil que passamos. 

Muito obrigado. 

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

Deputado Hugo Leal, o nosso Relator-Geral. 

Bem-vindos ao trabalho, Deputado Juscelino e Deputado Hugo! Vamos 

acelerar o passo da nossa organização interna depois que discutirmos 

proporcionalmente com os outros partidos, para serem designados os 1º, 2º, 3º e 4º 

Vice-Presidentes e, sucessivamente, as relatorias setoriais. 

O SR. HUGO LEAL (PSD - RJ) - Sra. Presidente Rose de Freitas, é uma 

satisfação poder dividir essa bancada com V.Exa. 

Cumprimento o querido Deputado Juscelino Filho, Relator da LDO, os meus 

colegas Deputados Federais e Deputadas Federais, os Senadores e especialmente 

a bancada do meu partido PSD, na qual eu cumprimento o Senador Angelo Coronel 

exatamente pelo seu nível e pela sua compreensão. Agradeço. 
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Vamos fazer aqui um trabalho intenso para que possamos dar ao País 

exatamente o que ele precisa na questão do Orçamento. Quero agradecer e dizer 

que tenho certeza de que muitos dos senhores e senhoras aqui presentes já 

estiveram nessa Comissão. Muitos têm experiência, e os que não têm experiência 

vão poder se somar a essa discussão. 

Quero aqui deixar registrado o que dizia todas as vezes que tive a 

oportunidade de participar da Comissão Mista de Orçamento: a Lei Orçamentária 

Anual — LOA é, talvez, a lei mais importante que este Parlamento tem para 

apreciação. Precisamos nos aprofundar e avaliar tudo com profundidade para 

podermos cumprir exatamente esse propósito. 

A Lei Orçamentária Anual, especialmente do ano de 2022, que será um ano 

de muitos desafios, tem esse perfil e essa preocupação. 

E quero me comprometer aqui com todos os senhores, as senhoras, o 

Parlamento, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e também com a 

população que vamos fazer um aprofundamento e dar a transparência necessária 

a essa legislação, que é a LOA, de que essa organização tanto precisa. 

Só para relembrar a alguns dos senhores, eu estive aqui, como Relator da 

meta fiscal, em 2015, e me lembro muito bem de que, naquele ano — a Senadora 

Rose de Freitas era Presidente — apresentamos ao País a realidade do déficit 

orçamentário. Na época — inclusive, a Oposição — todos colaboraram para que 

pudéssemos acabar, de uma vez por todas, com uma situação que não era crível. 

E, de um superávit de 66 bilhões, tivemos que apresentar ao País um déficit de 117 

bilhões. A partir do ano de 2015, começamos a ter a realidade da economia do País, 

das contas públicas. E isso vai ser o meu desejo também, a minha matriz, a minha 

referência, para que possamos conduzir esse trabalho. 

Lembro que o trabalho de relatoria é composto de várias mãos. Aqui não existe 

independência, a questão de o Relator ser uma pessoa poderosa, como já 

disseram. Quem é poderoso aqui é o Congresso Nacional, são os Deputados e 

Senadores. Assim tem sido na minha trajetória. Nos meus quatro mandatos nesta 
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Casa, eu tenho honrado exatamente por ser o Parlamento, e é assim que vou 

continuar conduzindo esse trabalho. Nada aqui pode ser aprovado na imposição, e, 

sim, no consenso, no diálogo, assim como foi a nossa instalação. 

Então, conto com todos os Deputados e Senadores, aqueles de quem já 

somos amigos de tradição, amigos de longa data, para que possamos fazer essa 

condução. 

Quero fazer também um agradecimento muito especial ao Líder do meu 

partido, Deputado Antonio Brito, aqui presente. Agradeço a V.Exa. a indicação e o 

trabalho dentro da bancada. 

Agradeço também ao Presidente do meu partido, o Deputado Gilberto Kassab, 

e, especialmente, ao Presidente da Câmara, o Deputado Arthur Lira, pela condução, 

seriedade e forma que vem fazendo esse trabalho. 

Portanto, o que cabe a mim, como Relator, é poder continuar ouvindo e 

dialogando com os colegas, para que possamos construir uma peça que realmente 

espelhe a realidade da economia, das finanças deste País. V.Exas. podem contar 

comigo. Seguindo essa lógica, também quero contar com todas as Sras. e Srs. 

Deputados, as Sras. e Srs. Senadores. 

Muito obrigado. 

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

Deputado Federal Claudio Cajado, por 3 minutos. 

O SR. CLAUDIO CAJADO (PP - BA) - Quero cumprimentar V.Exa., Senadora 

Rose Freitas, uma amiga de muitos anos e uma mulher à frente do seu tempo. 

Transmito a V.Exa. os parabéns da Ministra Flávia Arruda, que, através de 

mensagem pelo WhatsApp, pede sucesso e boa sorte a V.Exa., para que possa 

contar com ela também, já que há um elo entre a Secretaria de Governo do Governo 

Federal e os Poderes Executivo e Legislativo, em especial esta Comissão Mista de 

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

Senadora Rose, fico muito feliz de, mais uma vez, vê-la à frente desta 

Comissão. Percebemos claramente o desafio enorme que temos pela frente neste 
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semestre que se inicia, porque, a exemplo do ano passado, nós tivemos grandes 

dificuldades em implementarmos, presencial ou semipresencialmente, a Comissão. 

Não tivemos o funcionamento da CMO como deveríamos e restou que o Orçamento 

só foi votado no fim de março deste ano. Com os vetos, com as sanções e com as 

sessões congressuais para a derrubada de alguns vetos ou a manutenção de 

outros, o Orçamento só foi liberado praticamente no fim de maio, início de junho. 

Então, perdemos 6 meses da execução orçamentária. 

Por isso, esta Comissão terá um trabalho quase dobrado, para poder 

recuperar o tempo perdido e implementar um ritmo acelerado, primeiramente com 

vistas à discussão e à aprovação da LDO. O Relator, V.Exa. acabou de indicar, é o 

Deputado Juscelino Filho, ao lado do Deputado Hugo Leal, que assume a relatoria 

do Orçamento-Geral da União com um mister dos mais difíceis. Diante do teto de 

gastos, V.Exa. terá grande dificuldade em poder conduzir o processo para a votação 

final do Orçamento no exercício de 2022. Por isso, esperamos que haja a 

colaboração que houve hoje. 

O Senador Angelo Coronel, baiano, nosso correligionário do PSD, tinha todos 

os méritos para estar à frente da Presidência da Comissão. Porém, diante do acordo 

feito e diante da possibilidade de termos um Presidente do PSD e um Relator já 

indicado pelo Líder Antonio Brito pelo mesmo partido, ele poderia não assumir, 

diante da regra da Resolução nº 1 que prevê esse impedimento. Por isso, ele abriu 

mão da candidatura e V.Exa. teve confirmada a sua indicação, o que, para nós, 

como Deputados, soa de forma muito benéfica. Deputado Hugo Leal — eu conheço 

bem V.Exa., que está aqui há cinco legislaturas. Eu estou na sétima, indo para a 

oitava, se o povo baiano assim o desejar —, sabemos do seu compromisso, da sua 

competência e do seu trabalho. E, ao lado da Senadora Rose de Freitas, V.Exa. 

forma uma dupla que enfrentará os desafios com a competência de poder superá-

los. Conte conosco! 

Queria também fazer menção especial ao Senador Eduardo Gomes, Líder do 

Governo no Congresso, de quem sou o 1º Vice-Líder, para minha alegria e 
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satisfação. Que possamos, nesta Comissão de Orçamento, continuar ajudando 

tanto o Governo quanto os Parlamentares. No Congresso, a Comissão de 

Orçamento é a mais importante, tanto que é bicameral, Câmara e Senado, ela é 

mista. Por isso, Senadora Rose, V.Exa. já teve a orientação da família para que não 

aceitasse, mas, como é teimosa e aceitou, não reclame de trabalho, de pressão e 

de problemas, porque é o que nós teremos. Mas V.Exa. tem essa fleuma de 

elegância e de beleza, e falo de beleza não só no aspecto físico, mas também de 

interior. 

Eu já conheço V.Exa. há muito tempo. Quando eu, com o atual Vice-

Governador e ex-Deputado João Leão, ao lado do Deputado Wellington Roberto, 

tínhamos o prazer de tê-la na companhia após as sessões, nos jantares que 

fazíamos para discutir a agenda da semana seguinte, V.Exa. sempre nos traduzia 

uma coisa que é importante nesta Comissão: tranquilidade, paciência, tolerância, 

mas com determinação. Não confundam a gentileza da Senadora Rose de Freitas 

com parcimoniosidade. A Senadora é líder, é forte e sabe conduzir, quando tem que 

conduzir, na direção certa. 

Por isso, conte conosco, parabéns e sucesso! Todos ficamos ainda mais 

felizes pelo empoderamento da mulher. Se V.Exa. seguir o exemplo da Deputada 

Flávia Arruda, quem sabe, o futuro dirá. 

Um abraço. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Assim é o Deputado 

Cajado: presente em todas as reuniões, e também muitas vezes foi quem 

coordenou entendimentos, como fez hoje o Senador Angelo Coronel. 

Eu quero agradecer a V.Exa., Deputado, por estar nesta Comissão. Fiquei 

muito feliz de, olhando o quadro da Comissão, encontrar vários companheiros que 

aqui estão. Estou feliz, agradeço pelas palavras e pelo encorajamento às mulheres 

mais ainda. 

Com a palavra o Senador Izalci Lucas. 
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O SR. IZALCI LUCAS (PSDB - DF) - Primeiramente, quero parabenizar a 

nossa querida Senadora Rose de Freitas. Eu já tive o privilégio também de 

participar, sob sua Presidência, da última Comissão Mista do Orçamento. 

Acho que a nossa responsabilidade nesta Comissão é muito grande, 

principalmente com as mudanças que haveremos de fazer aqui no relatório. Eu 

quero desejar ao Deputado Hugo Leal muito sucesso no relatório, só lembrando que 

nós temos alguns desafios. Em primeiro lugar, a ciência e tecnologia, que neste 

País há muitos anos não tem recebido os recursos adequados para poder realmente 

sustentar o sistema nacional. Nós sequer resolvemos, ainda no orçamento passado, 

a questão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Espero 

que o Governo possa, o mais rápido possível, incorporá-lo no orçamento, porque 

hoje o fundo não pode ser contingenciado e é um fundo financeiro. Então, 

precisamos resgatar 2021 e já prever em 2022 recursos suficientes para bancar, 

realmente, a nossa ciência e a nossa tecnologia. 

Na área de educação é a mesma coisa. A educação profissional no Brasil não 

representa absolutamente nada. Hoje, enquanto em países desenvolvidos 70% dos 

jovens fazem curso técnico, sequer chegamos a 9%. Dos 91% que estão na 

educação formal, somente 20% chegam à universidade, ou seja, nós temos quase 

80% dos nossos jovens sem estudar e sem trabalhar. É a geração "nem-nem". E 

esta pandemia demonstrou a desigualdade que existe. Dos alunos da rede pública, 

70% sequer têm acesso a Internet, a computador, a tecnologia. Então, espero que 

os Relatores Setoriais e o Relator Hugo Leal possam ajustar essa questão. Um país 

não se desenvolve sem educação, sem ciência e tecnologia. 

Desejo à nossa querida Senadora Rose de Freitas muito sucesso. Por ser do 

Distrito Federal, tenho mais facilidade de estar sempre aqui no plenário. Por isso, 

coloco-me à disposição de V.Exa. e, ao mesmo tempo, do Relator, para que 

possamos juntos trabalhar e, através do orçamento, mudar este País. 

Parabéns, Senadora Rose! Conte comigo. 
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A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Muito obrigada, Senador 

Izalci, companheiro de muitas jornadas. 

Com a palavra o Deputado Danilo Forte. 

O SR. DANILO FORTE (PSDB - CE) - Obrigado, Sra. Presidente. 

Para mim, é um motivo de muita alegria ver V.Exa. na Presidência, Senadora 

Rose de Freitas, já que acompanho a sua vida política ao longo de toda a história. 

Já estivemos juntos nesta Comissão, da qual inclusive fui o Relator da LDO que 

criou o orçamento de emendas individuais impositivas. Sei da sua firmeza, da sua 

coerência e do seu compromisso com o Brasil e fiquei muito feliz quando disse que 

não podemos eternizar o País do improviso. 

O Brasil, como uma das nações mais ricas do mundo, cada vez mais tem que 

se firmar e se organizar no sentido de dar ao mundo a credibilidade que o País 

merece. O País precisa refletir em seu orçamento exatamente a coerência que tem 

no ramo empresarial. O Brasil hoje tem empresas que são símbolos para o mundo 

inteiro. O Brasil tem um potencial de crescimento extraordinário! E não podemos 

deixar que os governos que se sucedem possam atrapalhar esse desenvolvimento. 

Não tenho dúvida de que, com a relatoria do Deputado Juscelino Filho na LDO 

e a relatoria do Deputado Hugo Leal à frente da LOA, formamos um time que pode 

fazer, com a agilidade e a transparência que o País requer hoje, um orçamento a 

ser executado. 

Ao mesmo tempo, temos que valorizar na Comissão Mista de Orçamento a 

fiscalização e o controle do exercício do orçamento. Sabemos que esta Comissão 

é criada não só para elaborar o orçamento do ano subsequente, mas 

fundamentalmente também para fazer o bom acompanhamento da execução 

orçamentária em vigência. E estamos vendo a cada dia a preocupação e a angústia, 

inclusive de Prefeitos e Governadores e da população em geral, no País inteiro, 

aflita pela necessidade de recursos e de investimentos num momento tão triste que 

o mundo atravessa de pandemia. 
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Então, acho que cada vez mais o papel e a importância da Comissão se fazem 

presentes. E é necessário que tenhamos a firmeza e a coerência da Senadora Rose 

para nos conduzir neste momento. Estou muito feliz por ser liderado pela Senadora 

Rose. Mais uma vez, coloco-me à sua disposição, exatamente para o trabalho que, 

porventura, teremos para cumprir com a nossa principal obrigação: dar ao País um 

orçamento e fiscalizar a boa execução orçamentária. 

Obrigado. 

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

Danilo Forte. 

Agora passo a palavra ao Deputado José Guimarães e, a seguir, ao Deputado 

Bosco Costa. 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Sra. Presidenta Rose de Freitas, a 

minha primeira palavra, em nome da bancada do PT, é para parabenizar a nossa 

bancada na Câmara. Nós convivemos e dialogamos muito em 2015. E, naquele 

momento, V.Exa. lembra que eu liderava o Governo da ex-Presidenta Dilma. 

Dialogávamos muito. 

Presidente, ao registrar esse legado, quero parabenizá-la por essa nova 

missão à frente da Comissão mais importante da Casa e rogar para que esse 

diálogo permaneça. Nós representamos uma bancada de 54 Deputados e 

Deputadas Federais — um deles está de licença — e vários Senadores. Estou aqui 

ao lado do nosso Senador Jean Paul, que nos representa no Senado Federal. 

Ouvi do Líder do Governo uma frase importante que preciso registrar: o 

orçamento não pertence à bancada A ou à bancada B, nem ao Governo ou à 

Oposição. O orçamento é do País. O Relator, nosso querido Deputado Hugo Leal, 

que foi meu Vice-Líder lá atrás, também não é dono do orçamento. Eu conheço bem 

V.Exa. e sei que a relatoria está bem entregue, mas é necessário diálogo para a 

construção de uma peça central para o País. E precisamos fazer correções. Não 

podemos permitir que sejam imputados a esta Comissão os malfeitos que, muitas 



 

CÂMARA DOS DEPUTADOS CD - 26 
DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO – DETAQ 
 
CMO (Reunião de Instalação e Eleição) 07/07/2021 

 

 

vezes, comprometem a transparência e a construção coletiva de todos. Se um tem 

direito, todos terão que ter. Não pode haver privilégios aqui dentro. 

As bancadas representam muito, nobre Relator, e nós queremos que esse 

diálogo se estabeleça sempre com a Presidenta da Comissão, com a relatoria da 

LOA e com a relatoria da LDO, do Deputado Juscelino Filho. 

Em segundo lugar, queremos solicitar a participação na Mesa do bloco PT da 

Câmara. Deputado Claudio Cajado, Presidenta, a nossa bancada, o nosso bloco 

quer reivindicar uma construção, que é quase uma norma consuetudinária aqui 

nesta Comissão. É claro que as maiores bancadas, como o MDB, têm o direito de 

indicar V.Exa, e o partido teve a nossa chancela. O PSD, com a nossa chancela, 

teve o direito de indicar a LOA. Houve acordo. É direito do bloco do DEM indicar o 

Deputado Juscelino Filho. E também houve a nossa chancela. Portanto, a área 

regimental da Comissão sabe que isso é importante. Reivindicamos a participação 

da bancada do PT na Mesa da Comissão. 

Fico aqui, Presidenta, para dialogarmos. Estamos sempre à disposição, 

evidentemente, como o Senador Jean vai falar também nos outros espaços. 

Nós queremos votar a LDO, com urgência, fazendo o necessário debate. Por 

isso estamos aqui, Deputado Claudio Cajado, para legitimar a eleição da Mesa, 

como já fizemos no passado. E, junto com os outros Deputados titulares, o 

Deputado Carlos Zarattini e o Deputado Zé Carlos, vou coordenar a bancada do PT 

aqui na Comissão Mista de Orçamento. 

Sucesso, Presidenta! Que Deus guarde V.Exa. e toda esta Comissão, para 

entregarmos a melhor peça orçamentária ao nosso País. 

Muito obrigado. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu saúdo o Deputado 

José Guimarães, que é um baluarte nesta Comissão e trabalha dedicadamente. E 

foi exatamente nesses momentos que conseguimos nos coordenar para dar o 

quórum e trabalhar, muitas vezes quando era impossível estabelecer a calma. 

Muito obrigada. Ficamos felizes com a sua presença. 
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Com a palavra o Deputado Bosco Costa. 

O SR. BOSCO COSTA (PL - SE) - Sra. Presidente eleita, Senadora Rose de 

Freitas, inicialmente, quero parabenizar V.Exa. por ter sido reconduzida à CMO. Há 

aquele ditado de que ninguém se perde na volta. 

Na pessoa de V.Exa., quero cumprimentar as Senadoras, as Deputadas, os 

Deputados e os Senadores. 

Estou aqui como membro da CMO, indicado pelo Partido Liberal, pelo meu 

Líder Wellington Roberto, com os demais colegas de partido, o Deputado João 

Carlos Bacelar, o Deputado Júnior Mano, além de outros Deputados. 

Como Coordenador da bancada do meu Estado, estou aqui para somar. Sra. 

Presidente, talvez V.Exa. não lembre, mas a conheço bem, fomos colegas na 

Câmara do mesmo partido, de 2003 a 2006. 

Acredito muito que nesta Comissão vamos fazer um trabalho suprapartidário, 

um trabalho em defesa do Brasil, porque sabemos das necessidades do Brasil e no 

que ele precisa avançar. 

Também não poderia deixar de registrar a minha alegria de fazer parte desta 

Comissão tendo como Relator-Geral o Deputado Hugo Leal. 

Eu conheci V.Exa. quando era Presidente do DETRAN e sei o quanto tem 

contribuído para o Brasil como Deputado, como membro da Comissão de Viação e 

Transportes. Sei que junto com V.Exa. e os demais colegas vamos fazer muito por 

esta CMO e pelo Brasil. 

Parabéns! 

Muito obrigado a todas e todos. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - O tempo passa 

Deputado, mas digo que me lembro muito das nossas jornadas de trabalho. É um 

prazer tê-lo aqui. Muito obrigada. 

O Senador Jean Paul está inscrito para falar antes da Deputada Aline. 

Senador Jean Paul Prates, V.Exa. tem a palavra. 
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O SR. JEAN PAUL PRATES (PT - RN) - Obrigado, Presidenta Rose de 

Freitas. 

Quero saudar V.Exa. e parabenizá-la efusivamente por ter chegado à 

Presidência da CMO. Quero saudar também o Senador Angelo Coronel — ambos 

amigos queridos e referências para mim —; o Deputado Juscelino Filho, pela 

assunção da LDO, e o querido Deputado Hugo Leal, do Rio de Janeiro, Relator-

Geral da LOA. 

Senadora Rose, chegamos a um diálogo produtivo e importante para esta 

CMO hoje pela manhã. Trabalhamos pela conciliação entre dois nomes, que eu 

considero maiúsculos nesta Casa, o Senado, e nos principais partidos componentes 

das bancadas do Senado. 

Conciliamos não apenas no perfil, mas também no senso da responsabilidade 

de V.Exas. e de todos nós pela união, pela mobilização, pela eficiência desta CMO 

e, sobretudo, colegas, pela altivez dos trabalhos desta Comissão nas suas sub-

relatorias, nos seus comitês — enfim, no nosso trabalho. 

Deputado Hugo Leal, temos uma missão complexa, que é explicar, justificar e, 

eventualmente, até apagar episódios do último orçamento, que foi um orçamento 

excepcional. Não estou absolutamente fazendo crítica à relatoria. Não há 

absolutamente nenhum intuito neste sentido, mas sabemos todos que foi um 

orçamento excepcional — excepcional pela pandemia, excepcional pelos 

procedimentos que tiveram que ser adotados aqui. 

Portanto, Senadora Rose de Freitas, Deputado Hugo Leal, V.Exas. têm a 

responsabilidade de resgatar com altivez a eficiência da CMO e tratar cada 

destinação como uma destinação não só técnica, como também social, econômica 

e — por que não?— essencialmente política, mas política na boa política, a política 

que justifica, a política que esclarece, a política que ajuda a nós, cada um de nós, 

nas nossas bases, a buscar a razão pelas escolhas difíceis que temos de fazer. 

Trabalhar o orçamento é escolher prioridades. É difícil, é dizer muitos nãos e 

poucos sins. Este é o trabalho que nos espera aqui. 
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Presidenta, queria fazer uma colocação incidental em relação à operação da 

CMO colocarem álcool disponível aqui para nós. Estou vendo aqui uma série de 

cumprimentos, efusivos e tal, e não há álcool disponível aqui. 

Quero, sobretudo, encerrar dizendo que talvez fosse bom flexibilizarmos este 

calendário, que me parece muito acelerado. Embora saibamos da urgência dos 

trabalhos, acho que ele é um pouco irreal. E volto a enfatizar a importância das sub-

relatorias. Queremos estar em uma delas, queremos ter força nestas sub-relatorias. 

Digo isso absolutamente sem nenhum detrimento ao papel do Relator. Do contrário, 

Deputado Hugo Leal, queremos ajudá-lo nesta difícil e espinhosa missão de 

resgatar o orçamento após as excepcionalidades do ano passado. 

Parabéns, Senadora Rose de Freitas! Parabéns, Deputado Hugo Leal! 

Parabéns, Deputado Juscelino Filho! V.Exas. têm aqui um aliado de V.Exas. para 

este trabalho. 

Obrigado. 

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

Deputada Aline Gurgel. 

A SRA. ALINE GURGEL (REPUBLICANOS - AP) - Bom dia, Senadora Rose 

de Freitas. Considero que, em todo momento da história, é necessária a 

participação efetiva das mulheres. E hoje é um momento histórico, quando temos a 

oportunidade de deliberar e votar em uma mulher tão aguerrida, como a Senadora 

Rose de Freitas. Também temos a oportunidade de deliberar o Relator da LDO, o 

Deputado Juscelino Filho, e o Relator do orçamento geral, o Deputado Hugo Leal. 

A participação de homens e mulheres efetiva a democracia. E tenho muito 

orgulho de representar o Republicanos, do qual eu faço parte — agradeço meu 

Líder Hugo Mota — e também de representar a bancada do Amapá, porque, no 

último dia 3 de maio, fui eleita coordenadora no Estado do Amapá, em que coordeno 

o Senador Davi Alcolumbre, o Senador Lucas Barreto, o Senador Randolfe 

Rodrigues e mais oito Deputados Federais, entre Deputadas e Deputados. 

Temos algumas situações que considero crônicas e precisamos vencê-las. 



 

CÂMARA DOS DEPUTADOS CD - 30 
DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO – DETAQ 
 
CMO (Reunião de Instalação e Eleição) 07/07/2021 

 

 

Esta Comissão é a mais importante do Congresso Nacional, na qual as 

mulheres precisam ter voz. E eu me sinto muito bem representada por V.Exa. como 

Presidente desta Comissão. 

Nós temos problemas a vencer, como garantir mais investimentos para a 

educação. Mais de 5 milhões de estudantes abandonaram a escola e seus estudos 

no período de pandemia. Isso é muito grave. Nós temos a estrada mais antiga 

inacabada do Brasil, que é a BR-156, trecho norte e trecho sul, e ela necessita de 

orçamento. Nós temos também uma maternidade construída em 1965 e hoje 

estamos trabalhando para garantir recursos para uma nova maternidade no 

Município de Macapá, no nosso Estado. 

Enfim, são muitas as demandas e é necessária a nossa voz, a voz da bancada 

federal do Amapá, da bancada feminina da Câmara, da qual eu trago a saudação 

da Deputada Celina Leão, e da bancada evangélica. Nós criamos a Frente 

Parlamentar das Mulheres Evangélicas e a Presidente é a Deputada Carla Dickson. 

Senadora Rose de Freitas, seja bem-vinda!  Vamos trabalhar muito em prol do 

nosso País. 

Muito obrigada. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu queria ter a 

oportunidade, ouvindo a Deputada Aline Gurgel falar, de lembrar a grande luta que 

as mulheres travam até hoje, depois de tantos anos, para ocupar seus espaços. 

Agradeço a V.Exa. as suas palavras. 

Comentava com o Senador Jean Paul que é difícil ouvir relatos, Deputada 

Adriana, de obras inacabadas no País, obras necessárias que ainda são um 

esqueleto abandonado em algum canto deste País. São obras que poderiam ter 

sido terminadas, mas nunca tiveram prioridade. Pretendemos ter a oportunidade de 

tratar nesta Comissão, como tratamos antes, de obras inacabadas como metas de 

prioridades a serem adotadas nas relatorias setoriais. 

Concedo a palavra à Deputada Adriana Ventura; em seguida ao Deputado 

Pedro Vilela e ao Deputado Isnaldo Bulhões Jr. 
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A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Obrigada, Senadora Rose de 

Freitas. 

O SR. ISNALDO BULHÕES JR. (MDB - AL) - Presidente, peço a V.Exa. que 

me conceda o tempo de Líder, após a fala da Deputada Adriana, com a 

compreensão dos demais Deputados. Se for possível me atender, ficarei muito 

grato. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Será concedido o tempo 

de Líder a V.Exa. 

A Deputada Adriana Ventura está com a palavra. 

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Muito obrigada, Presidente. 

Senadora Rose de Freitas, eu fiquei muito feliz de saber que V.Exa. presidiria 

esta Comissão. Ouvi falar muito bem da sua condução, quando já foi Presidente, 

por sua sensibilidade. 

Quero dizer que fiquei muito animada com a sua fala, quando V.Exa. citou que 

discutiremos quais são as prioridades do Brasil e que isso não vai ser movido pelos 

interesses pessoais nem setoriais. Então, conte comigo, sim, para essa discussão 

ocorrer de maneira transparente, tranquila, e contem comigo para essa construção. 

O que me causou um pouco de preocupação foi o cronograma. O Deputado 

Hugo Leal eu já cumprimentei pela sua competência e também estou muito feliz de 

saber que ele será o Relator. Mas me causou muita preocupação o cronograma, 

uma vez que estamos 100 dias atrasados para esta instalação. E não podemos 

fazer em uma semana o que faríamos em 100 dias. 

Então, eu me pergunto aqui se não seria melhor, talvez, trabalharmos no 

recesso, termos tempo para a discussão. As prioridades e metas, apesar de 

constarem do texto, não foram discutidas. Normalmente há uma discussão com o 

Ministro do Planejamento e com o Ministro da Economia, e isso não está sendo 

feito. Por isso pergunto se não seria bom fazermos as coisas no rito adequado, com 

o devido debate e sem tanto atropelo, ainda mais neste período, Deputado Hugo 
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Leal, em que há tantas discussões importantes e relevantes. Não podemos deixar 

de trazer essa clareza e transparência do que estamos votando. 

Então, faço um apelo a V.Exa. e à Senadora Rose de Freitas — e contem 

comigo para colaborar nessa construção: eu acho que o rito poderia, pelo menos, 

ser um pouco esticado, porque 100 dias em uma semana me assusta um pouco. 

Contem comigo para virar a noite e para trabalhar no recesso, porque eu estou 

superdisponível. 

Obrigada, Senadora Rose. 

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

Deputada, a sua animação nos contamina. Dizem que as mulheres são loucas 

pelo trabalho, mas a verdade é que o nosso tempo é muito curto realmente, com as 

dificuldades que temos de trabalhar presencialmente. Mas vamos encontrar uma 

maneira de produzir e de nos adequar para que o nosso trabalho contemple as 

necessidades e prioridades do Brasil. 

Agora falará o Deputado Isnaldo Bulhões Jr. — eu errei com ele. Eu vou 

sempre assumir a culpa aqui, que não é muito minha. Depois falarão os Deputados 

João Carlos Bacelar, Igor Timo e Charlles Evangelista. 

Com a palavra o Deputado Isnaldo Bulhões Jr., como Líder. 

O SR. ISNALDO BULHÕES JR. (MDB - AL) - Presidente, apenas quero 

registrar aqui, mais uma vez, a participação do Movimento Democrático Brasileiro 

— MDB, o nosso partido, muito bem representado por V.Exa. à frente da 

Presidência da Comissão Mista de Orçamento. 

Desejo sucesso à Senadora Rose de Freitas, ao Deputado Hugo Leal e ao 

Deputado Juscelino Filho, que vai enfrentar a primeira empreitada da Comissão, o 

primeiro desafio, como registrou aqui a Deputada Adriana Ventura, com a instalação 

em atraso da Comissão, já que estamos na metade do ano. Mas não tenho dúvida 

nenhuma de que V.Exa. fará um grande trabalho, Presidente, pela sua experiência, 

pela sua dedicação à questão orçamentária, que é uma das marcas da sua atuação 
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parlamentar, com a colaboração de todos os membros e dos Líderes partidários que 

compõem esta Comissão. 

Este é o segundo ano consecutivo em que temos mulheres presidindo esta 

Comissão, o que é algo inédito. A Deputada Flávia Arruda, que agora é Ministra, 

presidiu esta Comissão que apreciou, votou e aprovou o Orçamento vigente, e 

agora V.Exa. preside esta Comissão. Eu não tenho dúvida nenhuma de que fará 

um grande trabalho. 

Estamos atentos, Presidente, para que não venha a se repetir o que aconteceu 

no ano passado. É lamentável o atraso da votação do Orçamento de 2021, o que 

causou grande prejuízo para o nosso País. Passamos 4 meses sem orçamento, 

com a máquina do Governo engessada. Portanto, temos que entrar em acordo para 

votar a LDO no prazo regimental. Queremos evitar um atraso na apreciação do 

Orçamento de 2022. 

Então, tendo feito esse registro, Presidente, eu quero desejar muito sucesso, 

já tendo a certeza dele, a V.Exa., ao Relator Hugo Leal e a todos os que compõem 

a CMO. 

Muito obrigado, Presidente. 

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

Deputado João Carlos Bacelar, com as minhas desculpas. 

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (PL - BA) - Senadora Rose de Freitas, 

Presidente desta Comissão, V.Exa. não tem que pedir escusas. 

Deputado Hugo Leal, Relator desta Comissão, a mais importante do 

Congresso Nacional, quando eu cheguei aqui, em 2007, e vim para esta Comissão 

— nós chegamos aqui em 2007 —, eu aprendi muito com a então Deputada Rose, 

junto com o meu Líder, o Deputado Wellington Roberto, que me indicou para esta 

Comissão, junto com o hoje Vice-Governador João Leão, junto com o ex-Senador 

e ex-Deputado Walter Pinheiro e com Gilmar Santiago. 

Esse núcleo, Senador Wellington — V.Exa. também participava aqui como 

Deputado na época —, fez com que eu aprendesse o Orçamento da União, um 
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orçamento complexo, um orçamento extremamente importante para o País. E 

V.Exa. me ajudou muito nos meus primeiros passos, até porque, como Deputado 

recém-ingresso no Congresso Nacional, os mais antigos não davam vez aos mais 

novos. Então, tínhamos que, no jeito, na diplomacia, ir galgando espaço aqui nesta 

Comissão. 

V.Exa. hoje assume pela segunda vez a Presidência desta Comissão. Quero 

parabenizá-la, inclusive pelo ato humanitário de sua família de permitir que V.Exa. 

viesse aqui sabendo que tem algumas limitações de saúde, num momento tão 

complexo como o que nós vivemos no mundo. Quero parabenizar o seu 

discernimento e a sua boa vontade de estar aqui se doando ao País. 

Quero enaltecer a figura do Senador Angelo Coronel, que, dentro do colegiado 

do Senado Federal, fez com que a harmonia do Senado e a harmonia da Comissão 

prevalecessem. Então, Senador, rendo aqui as minhas considerações a V.Exa. 

Conheço muito as suas batalhas, as suas guerras no Estado da Bahia. V.Exa. é 

sempre meu parceiro de votação em várias regiões do Estado da Bahia. Com sua 

tenacidade, compreendeu o momento e fez esse acordo, com o qual quem ganha 

é o Brasil. 

Peço à Presidenta Rose que valorize a figura do Senador Angelo Coronel, que 

tem uma importância muito grande para a Bahia e para o Brasil. Esse ato dele de 

democracia fez com que prevalecesse o entendimento — entendimento este que é 

primazia nesta Casa. 

Quero saudar também o Relator da LDO, o jovem Deputado do Maranhão que 

vai relatar essa tão importante Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Presidenta, para terminar, eu queria dizer a V.Exa. que um dos grandes 

entraves que nós temos aqui — vi, no debate da senhora, as suas posições — são 

as obras inacabadas. E sempre o TCU vem causando grandes empecilhos nesta 

Comissão. Recordo que, na última Comissão, que acabou este ano, o TCU apontou, 

com indícios de obras irregulares, pela terceira vez, uma obra na Bahia, que é a BR-

116. Então, eu queria, antes, logo no início desta Comissão, que nós fizéssemos 
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aqui uma frente composta de Senadores e Deputados e fôssemos até o TCU 

conversar, Relator Hugo Leal, com a Conselheira Ana Arraes, que era Presidenta 

do TCU e hoje ainda está lá, para que ela tenha sensibilidade quanto ao que 

acontece aqui. Ela foi Deputada Federal. Foi por pouco tempo, mas ela sabe. 

Os técnicos do TCU não podem prevalecer sobre as posições desta 

Comissão. Quando tiramos uma obra com indício de irregularidade, tem que ser 

entendido que isso é uma vocação do Congresso Nacional, que o TCU é uma 

comissão auxiliar do Congresso Nacional. Não pode hoje o TCU estar prevalecendo 

sobre as posições desta Casa, paralisando obras importantíssimas. O Ministro 

Tarcísio, que é quem implantou o RDCi quando Diretor-Executivo do DNIT, está 

sendo extremamente penalizado. O Brasil está sendo penalizado pelos excessos 

que o TCU tem cometido. 

Quando esta Casa vota e tira uma obra com indício de irregularidade, o técnico 

do TCU tem que saber respeitar esta Casa. Nós não podemos mais, Presidenta 

Rose, ser atropelados. E, nesse caso da BR-116, o TCU apontou três vezes indício 

de irregularidade, e esta Casa tirou três vezes a obra do indício de irregularidade. 

Espero que ele não venha agora botar pela quarta vez. 

Isso é um verdadeiro abuso de autoridade, Deputado Hugo Leal. Precisamos, 

sim, enfrentar, acabar, tirar do Brasil os esqueletos dessas obras paralisadas — 

paralisadas, muitas vezes, por excesso de prerrogativas do TCU. O TCU tem que 

se colocar no lugar dele, como um órgão auxiliar desta Comissão. 

Este é o apelo que eu faço a V.Exa., que é guerreira e sabe os gargalos do 

País, da infraestrutura rodoviária, ferroviária e portuária: não deixemos mais que o 

TCU venha aqui interferir no andamento do progresso do País. 

Eu digo isso porque conversei muito com o Diretor-Geral do DNIT, o General 

Santos Filho, com o Diretor-Executivo do DNIT, o Dr. Euclides, com o Ministro 

Tarcísio, com o Presidente da Valec, o Dr. André Kuhn, ou seja, com grandes 

técnicos brasileiros que vieram a esta mesa para tirar as irregularidades, e o TCU 

quer de novo recolocá-las. Quero saber o que está por trás disso, o que querem os 
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técnicos do TCU ao fazer esse enfrentamento com esta Comissão. Nós não vamos 

permitir! 

Peço o apoio de V.Exa., que tem a sensibilidade e a força de uma Senadora 

guerreira, para fazermos com que o Brasil volte a crescer e gerar emprego e renda. 

São essas as minhas considerações. Estou aqui para ajudar V.Exa. e o 

Deputado Hugo Leal nesta brilhante Comissão de Orçamento do Congresso 

Nacional. 

Muito obrigado. 

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

do Deputado Bacelar. Nós estaremos atentos a esse tema e teremos oportunidade 

de produzir uma coordenação para tratar especificamente das obras paralisadas e 

inacabadas. 

Tem a palavra o Deputado Igor Timo. Depois, falarão os Deputados Charlles 

Evangelista e Sanderson e o Senador Oriovisto Guimarães. 

O SR. IGOR TIMO (PODE - MG) - Boa tarde, Presidente. 

Eu queria, nesta oportunidade, fazer uma pequena reflexão. Eu tenho uma 

questão de ordem para levantar num segundo momento, mas, neste primeiro 

momento, quero falar da alegria de vê-la presidindo esta Comissão. Sem sombra 

de dúvidas, esta é a Comissão mais importante, porque define o Orçamento do 

nosso País, e eu tenho certeza de que não poderia estar em melhores mãos. 

Eu me lembro da primeira vez que vim a Brasília e tive a felicidade de pernoitar 

no seu apartamento. No café da manhã nós conversamos bastante. E ali eu vi o 

brilhantismo e a capacidade de uma, posso falar assim, extremante do nosso 

Estado de Minas Gerais, representante do Estado do Espírito Santo e também 

colega de bancada. Para mim, aquela foi uma alegria muito grande, e eu jamais 

esquecerei que fui recebido aqui primeiramente por V.Exa. 

Cumprimento também, de forma muito cordial, o nosso conterrâneo Deputado 

Hugo Leal, nosso Relator, que, nas poucas oportunidades que tive, sempre me 
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brindou, de forma majoritária, com toda a sua sapiência, me orientando e me 

conduzindo aos melhores caminhos nesta Casa. Muito obrigado. 

Presidente, pedi a palavra para fazer uma questão de ordem. Não é uma 

questão interna corporis; é uma questão regimental. É o meu partido, o Podemos, 

que levanta esta questão de ordem: 

"O Regimento Comum do Congresso Nacional e a Resolução nº 1, de 2006, 

são omissos quanto à forma de cálculo da proporcionalidade partidária para fins de 

preenchimento das vagas na Comissão Mista de Orçamento. 

Assim, o art. 151 do Regimento Comum exara: 'Nos casos omissos neste 

Regimento aplicar-se-ão as disposições do Regimento do Senado e, se este ainda 

for omisso, as do da Câmara dos Deputados'. 

O Regimento Interno do Senado Federal, por sua vez, prevê no parágrafo 

único do art. 78 o seguinte: 'Para fins de proporcionalidade, as representações 

partidárias são fixadas pelos seus quantitativos à data da diplomação, salvo nos 

casos de posterior criação, fusão ou incorporação de partidos'. 

Vale dizer, o cálculo da proporcionalidade partidária, embora considere o 

quantitativo de Parlamentares do partido na data da diplomação, também leva em 

consideração a incorporação partidária de um partido pelo outro. 

Pois bem, no início da Legislatura 2019/2023, o Podemos, que à época 

contava com 11 Deputados Federais, incorporou o Partido Humanista da 

Solidariedade — PHS, o qual contava com 6 Deputados Federais, e, nesse sentido, 

o quantitativo de sua bancada, para fins de cálculo da proporcionalidade partidária, 

passou a ser de 17 Deputados. 

(...) 

Com efeito, entendemos que a mencionada decisão da Presidência, a qual 

considerou a incorporação do PHS pelo Podemos para fins de cálculo da 

proporcionalidade partidária nas Comissões, além de ter repercussão para toda a 

Legislatura 2019/2023, é perfeitamente aplicável à Comissão Mista de Orçamento. 
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Isto posto, tendo-se por base o disposto no parágrafo único do art. 78 do 

Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o art. 151 do Regimento 

Comum do Congresso, bem como o Ato da Presidência proferido em 31 de janeiro 

de 2019, o qual tem força normativa, entende-se que a representação do Podemos 

para o cálculo da proporcionalidade partidária na composição da Comissão Mista 

de Orçamento, nos termos do art. 6º da Resolução nº 1, de 2006-CN, deve ser a 

somatória dos Deputados Federais diplomados pelo Podemos e pelo PHS após as 

eleições gerais de 2018, ou seja, o total de 17 Deputados Federais. 

Não é aceitável o argumento de que o caput do art. 6º da Resolução nº 1, de 

2006, seria uma regra mais específica que a do parágrafo único do art. 78 do 

Regimento Interno do Senado Federal e que, portanto, afastaria a aplicação deste 

último. 

Senão, vejamos. O caput do art. 6º da Resolução nº 1, de 2006, apenas 

determina que a fixação das representações dos partidos e blocos parlamentares 

na CMO, observado o critério da proporcionalidade, ocorrerá na segunda quinzena 

do mês de fevereiro. Mas a forma como se dará a fixação das representações 

consta do parágrafo único do art. 78 do Regimento Interno do Senado Federal, o 

qual afirma que, para fins de proporcionalidade, as representações partidárias são 

fixadas pelos seus quantitativos à data da diplomação, salvo nos casos de posterior 

criação, fusão ou incorporação de partidos. 

As regras constantes desses dispositivos regimentais não são concorrentes, 

mas complementares, e devem ser interpretadas de forma sistemática. 

Assim, ao Podemos cabe uma vaga de titular e uma vaga de suplente na 

Comissão Mista de Orçamento. Não há margem para interpretação diversa. 

É essa a questão de ordem." 

Agradeço a oportunidade, Presidente, e deixo claro que nós sabemos que esta 

questão dever ser levada ao Plenário e também ao Presidente do Congresso. Mas 

eu tenho a ciência de que nós chegaremos a um bom senso em momento oportuno. 
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Agradeço imensamente e parabenizo a nossa Presidência e os nossos 

Relatores Hugo e Juscelino. Que Deus os ilumine nesta missão! 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - A começar por este 

momento, não é? (Risos.) 

Vamos recolher a questão de ordem levantada por V.Exa. e vamos tratá-la 

regimentalmente, mas, sem dúvida, a prioridade, acima de qualquer coisa, é nos 

entendermos para que encontremos o espaço devido ao seu partido. Esteja certo 

disso. 

Tem a palavra o Deputado Pedro Vilela. Depois falarão o Deputado Charlles 

Evangelista, o Deputado Sanderson, o Senador Oriovisto e o Deputado Aluisio 

Mendes. 

O SR. PEDRO VILELA (PSDB - AL) - Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero 

cumprimentá-la, neste momento, pela eleição para a Presidência da CMO deste 

ano. 

Quero cumprimentar também os Relatores designados para esta importante 

tarefa: o Deputado Hugo Leal, por quem tenho grande admiração e respeito, e o 

Deputado Juscelino Filho, também um grande companheiro de bancada na Câmara 

dos Deputados. 

Quero colocar, Sr. Presidente, que a bancada do PSDB nesta Comissão 

estará à absoluta disposição para colaborar com o melhor trabalho possível. Os 

Deputados Domingos Sávio, Adolfo Viana, Danilo Forte e Célio Silveira são como 

membros desta Comissão Mista de Orçamento. 

Eu fui designado pelo Líder Rodrigo de Castro como coordenador da bancada 

do PSDB aqui na CMO e estarei sempre muito próximo, muito perto, para que esta 

Comissão possa desempenhar um grande trabalho. Ela tem um papel fundamental 

no Congresso Nacional, nós sabemos disso. É certamente a Comissão mais 

importante deste Congresso Nacional. Eu estarei aqui para auxiliá-la no que for 

possível, para que a bancada do PSDB possa ter uma participação importante em 

todas as discussões. 
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Naturalmente, também estarei olhando as questões do meu Estado, Alagoas. 

É um Estado que tem uma bancada federal relativamente pequena. Somos nove 

Deputados Federais, mas temos muitas demandas a tratar lá também. 

Estive recentemente, por exemplo, conversando com o reitor da Universidade 

Federal de Alagoas, o Tonholo, e com o reitor do Instituto Federal de Alagoas, o 

Prof. Carlos Guedes. As demandas são muitas na área da educação, do ensino 

superior, no nosso Estado. Há obras estruturantes, importantíssimas também, em 

Alagoas, a exemplo do Canal do Sertão, que depende de aportes, de recursos do 

Governo Federal, e obras na Capital. Estive ontem com o Prefeito JHC. Ele tem 

uma série de ações e de obras estruturantes que precisam também contar com a 

participação do Governo Federal. Então, vamos olhar aqui na CMO também as 

demandas e os interesses de Alagoas. 

Já concluindo, Sra. Presidente, eu quero cumprimentá-la por essa missão e 

lhe desejar muito sucesso. V.Exa. é amiga do meu tio, o ex-Senador e ex-

Governador Teotonio Vilela Filho, que foi um grande companheiro de Congresso 

Nacional e um amigo particular de V.Exa. Ele acabou, inclusive, de me mandar uma 

mensagem aqui, ficando muito feliz e cumprimentando-a por essa nova missão. 

Desejo-lhe muito sucesso. Conte comigo e com a bancada do PSDB para que a 

Comissão Mista de Orçamento faça um grande trabalho sob a sua liderança. 

Muito obrigado. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu é que agradeço. 

V.Exa. remonta minha cabeça, Deputado Pedro, a momentos muito ricos na minha 

vida política. Não posso deixar de retribuir a lembrança do meu querido Teotonio 

Vilela, que trouxe, através do seu pai, uma história alentadora para este País. A 

democracia deve muito àquele guerreiro. E eu tenho por Teo o maior carinho do 

mundo. Ele foi Senador, foi tudo o que quis na vida, com a sua história pessoal e 

com a história de Alagoas. Alagoas é respeitadíssima nesta Casa, sobretudo pelo 

projeto que evoluiu na área de educação. Nós acompanhamos. Muito obrigada 

pelas palavras. 
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Tem a palavra Deputado Charlles Evangelista. 

O SR. CHARLLES EVANGELISTA (PSL - MG) - Presidente, primeiramente, 

bom dia. 

Da mesma forma dos demais amigos Parlamentares, quero cumprimentá-la 

pela Presidência desta Comissão. Quero cumprimentar também o nosso amigo 

Deputado Hugo Leal, que é um Deputado carioca, mas também tem o pé nas Minas 

Gerais. Eu estava comentando aqui com o Deputado Igor Timo que lá das bandas 

de Ouro Fino veio o Deputado Hugo Leal e já fez história aqui também neste 

Parlamento com grandes projetos de lei — é autor da Lei Seca. Agora ele tem mais 

uma oportunidade, ao lado da nossa Presidente, a Senadora Rose de Freitas, de 

construir também uma história para 2022. 

Quero dizer da grande satisfação de poder pertencer a esta Comissão, 

agradecendo ao Líder do meu partido, o Deputado Major Vitor Hugo, por nos confiar 

esta missão. Sem sombra de dúvida, esta é a Comissão mais importante. Não é à 

toa que é uma Comissão Mista, tendo aqui Deputados e Senadores empenhados 

na construção de uma grande Lei Orçamentária. E tivemos a sorte de poder ter o 

Deputado Hugo Leal como Relator do Orçamento. 

Sabemos dos grandes desafios que teremos, Deputado Hugo, principalmente 

porque o dinheiro é um só, o recurso é um só. Então, nós temos que ter a coerência 

e a serenidade de alocá-lo para os setores, para que possamos entregar uma 

qualidade de vida melhor para os brasileiros. Sabemos que, com o recurso sendo 

um só, todos os setores, sem sombra de dúvida, precisam dele. Por onde andamos, 

os Ministérios, os setores e as instituições precisam desse recurso. Então, temos 

que ter essa tranquilidade, essa serenidade, para poder discutir e alocar da melhor 

maneira possível. 

A bancada do PSL hoje é representada por mim, pelo Deputado Sanderson e 

também pelo Deputado Coronel Tadeu. Tenham a certeza de que esta bancada vai 

ter toda a responsabilidade para poder ajudá-los na condução desta LOA — da 
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LDO, também —, para, se Deus quiser, nós entregarmos uma qualidade de vida 

melhor para todos os brasileiros. 

Muito obrigado. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Obrigada. Seja bem-

vindo. Vamos trabalhar juntos.  

Não pode reclamar da hora que acaba o trabalho, não é, Deputado Hugo Leal? 

Tem a palavra o Deputado Ubiratan Sanderson. 

O SR. SANDERSON (PSL - RS) - Presidente, Senadora Rose de Freitas, 

quero cumprimentá-la e dizer da satisfação de estarmos aqui pelo PSL. 

Fui indicado pelo Líder do PSL, o Deputado Federal Major Vitor Hugo, a 

coordenar a bancada do PSL, que conta comigo, com o Deputado Charlles 

Evangelista, que acabou de falar, com o Deputado Coronel Tadeu e com três 

suplentes: a Deputada Caroline de Toni, o Deputado Delegado Marcelo Freitas e a 

Deputada Federal Dra. Soraya Manato, do Espírito Santo, sua conterrânea, 

inclusive. Esse time, então, de seis Deputados Federais estará aqui trabalhando e 

dando sua contribuição. 

Ter o Deputado Hugo Leal, uma das principais Lideranças aqui no Parlamento 

brasileiro, à frente da relatoria geral da LOA para nós é motivo de tranquilidade e 

motivo de orgulho, porque somos parceiros em algumas Comissões — ressalto aqui 

a Comissão de Segurança Pública. Estamos ufanistas, otimistas, meu dileto amigo 

Deputado Aluisio Mendes, de que faremos, sim, a exata indicação daquilo que o 

Brasil entende como prioritário para 2022, atendendo, sempre, de forma muito 

atenciosa e dedicada, a saúde pública. Afinal, estamos em meio a uma pandemia, 

e a questão sanitária e de saúde pública para nós é absolutamente prioritária, como 

tantas outras obras são prioritárias. 

Senadora, muito obrigado pela atenção. A bancada do PSL estará à inteira 

disposição da senhora para, sábado, domingo, dentro ou fora do recesso 

parlamentar, trabalhar para, neste primeiro momento, deliberarmos e votarmos a 
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LDO e, num segundo momento, de forma mais judiciosa e mais detalhada, 

tratarmos da Lei Orçamentária Anual — LOA de 2022. 

Cumprimento a todos os Deputados integrantes da CMO. O fato de esta ser 

uma Comissão Mista, bicameral — Senado e Câmara Federal —, já indica sua 

importância. 

Então, mais uma vez, parabenizo a Presidente Rose de Freitas, como também 

o Relator da LDO, o Deputado Juscelino Filho, e, em especial, o Deputado Hugo 

Leal, que vai ser o condutor, o Relator-Geral da LOA de 2021 para 2022. 

Obrigado a todos. Nós estamos sempre à disposição. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - V.Exa. afirmou aqui que 

tem vital importância o trabalho desta Comissão. Este é um ano difícil, tendo um 

relatório — seja da LDO, seja da LOA — muito difícil também. Mas nós contaremos 

com o PSL, que é uma bancada aguerrida na Câmara e lá no Senado Federal. Muito 

obrigada. E não diga que não falou. Já que falou que está à disposição, vai ter que 

virar a madrugada! (Risos.) 

Eu vou dar a palavra, primeiro, ao Deputado Aluisio Mendes, que aqui está, 

encerrando com o Senador Oriovisto Guimarães. 

O SR. ALUISIO MENDES (Bloco/PSC - MA) - Presidente Rose de Freitas, 

primeiro, é um prazer falar com V.Exa. e ser presidido por V.Exa. nesta que é a mais 

importante Comissão do Congresso Nacional. Estou no meu segundo mandato, e 

esta é a terceira vez que integro a CMO, duas vezes como Líder e agora, 

novamente, como Líder não só do meu partido, mas de um bloco parlamentar que 

congrega o PTB, o PROS e o PSC. 

E quero dizer a V.Exa. que está muito bem acompanhada, ao lado do meu 

amigo Hugo Leal, nosso Relator, com larga experiência nesta Casa, um Deputado 

com trânsito em todas as bancadas, um Deputado reconhecido pelo seu trabalho, 

pela sua abnegação, pelas bandeiras que defende, como a Lei Seca, do trânsito. 

Graças a essa iniciativa do Deputado Hugo Leal, milhares de vidas são salvas todos 
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os anos neste País. Quero dizer que será um prazer também trabalhar em 

consonância com o nosso Relator. 

Quero parabenizar o Deputado Juscelino Filho, que é do meu Estado, e será 

o Relator da LDO. 

Cumprimento o Senador Izalci Lucas, que está ali entretido no WhatsApp. Fui 

integrante da CMO com ele quando era Deputado Federal ainda. É um grande 

parceiro, um grande companheiro. 

Cumprimento o meu amigo Deputado Ubiratan Sanderson, um dos melhores 

quadros desta Casa, que tem mostrado, no seu primeiro mandato, um grande 

trabalho. Ele é o coordenador na CMO da maior bancada da Câmara. Eu tenho 

certeza de que será um instrumento valioso na elaboração do nosso Orçamento. 

Quero dizer que medo de trabalho nós não temos. Estamos acostumados a 

virar madrugada, e V.Exa. também. Fui seu colega na CMO e sei da sua disposição 

para trabalhar. 

Nós temos um compromisso com este País. Nós, nos últimos anos, 

transformamos esta Comissão realmente na Comissão responsável pelo 

Orçamento da União, não só pela responsabilidade e pelo poder de que esta 

Comissão se investiu nos últimos anos, mas, principalmente, pelo compromisso 

com a sociedade brasileira. Nós temos agora o ônus e o bônus de comandarmos o 

Orçamento deste País. É uma grande responsabilidade, principalmente neste 

momento que o Brasil vive, saindo, se Deus quiser, até o final do ano, de uma 

pandemia que afetou todo o mundo e o País de maneira muito grave. Quero aqui 

me solidarizar com as mais de 500 mil famílias que perderam seus entes queridos. 

Nós temos um grande compromisso de reconstruir o Orçamento deste País, 

reconstruir a economia deste País, reconstruir os empregos deste País, para que 

nós possamos entrar no ano que vem superando esta crise econômica. 

Conte comigo. Sou coordenador do meu partido, do meu bloco, aqui na CMO. 

V.Exa. terá o meu total e completo empenho para que nós façamos um brilhante 

trabalho, que é o que o País espera de nós. 
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Um grande abraço! Parabéns e sucesso, Senadora! 

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

palavras e pela determinação de fazer. Sua maior tarefa vai ser aguentar o Relator-

Geral, pode ter certeza. 

Para encerrar esta sessão, tem a palavra o Senador Oriovisto Guimarães. 

O SR. ORIOVISTO GUIMARÃES (PODEMOS - PR) - Presidente Rose de 

Freitas, primeiro, quero cumprimentá-la pela eleição à Presidência da CMO. 

Quero cumprimentar também o Relator Hugo Leal e todos os demais colegas 

Senadores e Deputados, em especial o Deputado Igor Timo, do meu partido lá na 

Câmara. 

Quero dizer, Sra. Senadora, da disposição minha e da Senadora Soraya 

Thronicke, que é minha suplente, de trabalharmos juntos e de ajudarmos a construir 

o melhor Orçamento possível para este País. 

Seu desafio, o desafio do Relator, o desafio de todos nós é enorme. O cobertor 

é curto, e, quando o cobertor é curto, é muito difícil administrar. Alguém já definiu 

que administrar é administrar recursos escassos, porque, quando os recursos são 

superabundantes, qualquer criança administra. 

O Brasil tem carências enormes, que não cabem dentro da receita. Então, 

caberá a esta Comissão eleger prioridades, sabendo, desde o início, que não vai 

poder atender a todas as demandas. Nós estaremos realmente ajudando este País 

se conseguirmos aprovar o Orçamento em tempo hábil, antes do início de 2022, e 

se conseguirmos, sobretudo, fazer um Orçamento em que a despesa seja 

transparente e compatível com a receita. Não podemos cair em erros já cometidos 

no passado, quando se atendeu a todas as emendas, se atendeu a todas as 

pretensões e depois se verificou que o Orçamento era inviável, porque a despesa 

não cabia dentro da receita. 

Acredito que, se cumprimos esses dois pontos, terminarmos no tempo hábil e 

fizermos um Orçamento elegendo prioridades, no qual as despesas sejam 

compatíveis com a receita, estaremos ajudando o País de uma forma muito grande. 
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Isso vai dar uma segurança ao mercado, vai dar uma segurança à Nação brasileira, 

para que realmente possamos começar o próximo ano com o pé direito e fazer este 

País crescer em números maiores do que 4% ou 5% ao ano. 

Desejo muitas felicidades a V.Exa. e ao nosso Relator. 

Coloco a mim e ao meu partido à disposição para trabalhar em qualquer hora, 

em qualquer tempo. 

Muito obrigado a todos. 

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

ao Senador Oriovisto, uma das gratas surpresas no Parlamento, pela dedicação, 

pelo trabalho, pelo bom debate. 

Senador, com certeza, conseguiremos, juntos, fazer aquilo que V.Exa. 

estabeleceu nas suas palavras, que é um Orçamento no tempo certo e, sobretudo, 

com as prioridades corretas. 

Eu agradeço a todos. Gostaria de deixar aqui, ao fim, apenas as diretrizes 

gerais. 

Primeiro, conforme medidas adotadas na contenção da COVID-19 pela 

Instrução Normativa da Secretaria-Geral da Mesa nº 13, de 2020, do Senado 

Federal, e pelo Ato Conjunto das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal nº 2, de 2020, a Comissão se reunirá de forma semipresencial. O link da 

reunião estará disponibilizado no aplicativo Infoleg. Pelo mesmo aplicativo, 

Senadores e Deputados deverão entrar na reunião virtualmente, como aconteceu 

nesta, e registrar sua presença e seu voto nas deliberações. 

Informo que, inicialmente, as reuniões ordinárias serão realizadas às terças-

feiras, às 14h30min, até que haja acordo com o novo colegiado de representantes 

das Lideranças da Comissão. 

Esclareço que, em função da pandemia, não será permitida a presença ou a 

entrada de assessores no plenário da Comissão e na sala de reunião do Colegiado 

de Líderes. Eu faço este apelo. Gostaria que todos tivessem a consciência de que 

nós temos uma pandemia no País. Não há por que um acreditar nisso e outro 
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acreditar naquilo e nós colocarmos em risco quem quer se preservar, quem não 

quer se contaminar, quem quer preservar sua saúde e a de sua família. Eu peço 

aos Parlamentares que não insistam em vir acompanhados por seus assessores 

para as reuniões. Essa é uma medida adotada para a proteção não só dos membros 

da Comissão — Senadores ou Deputados —, mas de todos os que aqui estão. Eu 

vou contar com a compreensão de todas as pessoas. Alguns já mandaram bilhete, 

outros mandaram mensagens pedindo isso. 

Informo que, de acordo com o disposto no art. 17 e no § 1º do art. 19 da 

Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, no dia 13 de julho termina o prazo 

regimental para a indicação das relatorias. Nós vamos cumprir esse dispositivo. 

Deverão ser indicados os Relatores Setoriais, o Relator da Receita e o Relator das 

contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, além das suas próprias, as dos 

Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do 

Ministério Público. Para fazer as indicações, as Lideranças partidárias deverão 

observar o disposto — e nós teremos estas informações disponíveis através do 

nosso sistema interno de trabalho — no art. 16 da Resolução nº 1, de 2006, do 

Congresso Nacional. O dia 13 de julho também será o dia final para a indicação dos 

membros e coordenadores dos seguintes comitês, conforme estabelece o art. 18 da 

Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional: Comitê de Avaliação, 

Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária; Comitê de Avaliação da 

Receita; Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com indícios 

de irregularidades graves; e Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas. Eu 

solicito também a indicação, por parte dos Líderes partidários, dos Parlamentares 

que integrarão o colegiado de representantes das Lideranças partidárias com 

assento na Comissão até o dia 13 de julho. 

Informo também que hoje será entregue o relatório nas mãos do Deputado 

Juscelino Filho. A publicação do relatório preliminar ocorrerá hoje, dia 7 de julho; a 

apresentação de emendas ao relatório preliminar, até amanhã, 8 de julho, às 12 

horas; a votação do relatório preliminar e sua emenda, até 8 de julho; a 
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apresentação de emendas do projeto, de 9 a 12 de julho, às 12 horas; a publicação 

das emendas, até 12 de julho, às 15 horas; a votação do relatório final, até 13 de 

julho; e o encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional, até 

14 de julho. 

Feitas todas essas declarações, qualquer dúvida poderá ser esclarecida na 

Secretaria-Geral da Comissão. Agradeço a todos. 

Eu gostaria que ficasse registrado, nos Anais desta Casa, que publicamente 

peço desculpas aos meus filhos por não cumprir um acordo familiar importante. Eu 

tenho que servir a este País de todas as maneiras possíveis e imagináveis, para 

corresponder aos oito mandatos que recebi expressamente do povo do meu Estado, 

o Espírito Santo. Gabriel e Júlia, me desculpem! 

Eu quero declarar... 

O SR. IZALCI LUCAS (PSDB - DF) - Presidente, quero fazer uma pergunta. 

Com relação à Mesa, nós fizemos um acordo para a votação da Presidência. Com 

relação aos outros membros da Mesa, não seria também o caso de uma votação 

simbólica? Com relação às demais composições da Mesa, não poderíamos já 

fechar isso? 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Não há nenhuma 

dificuldade em fazer isso. Eu apenas fiz um pedido. Estou diante de dois grandes 

companheiros, batalhadores, lutadores, cujo trabalho é imprescindível nesta 

Comissão. Podemos fazer, vamos fazer, em homenagem aos dois que aqui se 

encontram. Gostaria de fazer isso para todos os demais cargos, mas vamos fazer, 

em homenagem ao entendimento — é isto que nós estamos pregando — que foi 

feito entre o Senador Izalci, que é Líder da bancada do PSDB, e o Senador 

Wellington Fagundes, em relação à 2ª Vice-Presidência. 

Então, vou declarar eleito e empossado como 2º Vice-Presidente da Comissão 

o Senador Izalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, a quem convido para compor 

a Mesa — já esteve aqui, já foi para lá e agora pode voltar. 
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Em seguida, trataremos do acordo que foi construído pela relatoria setorial 

junto às duas Lideranças. 

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - Sra. Presidente, que bom! Eu 

acho que o Senador Izalci, com certeza, vai ajudar muito a Mesa Diretora. 

Eu quero cumprimentar o meu amigo Deputado Hugo Leal, que é muito leal 

sempre. Ele é o Vice-Presidente da Frente Parlamentar Mista de Logística e 

Infraestrutura. Com a lealdade dele e de toda a equipe, tenho certeza de que vamos 

fazer um bom trabalho neste ano, como eu já disse aqui, Senador Izalci, 

principalmente, focando salvar vidas. 

Hoje, este é o nosso foco: vacina, vacina, vacina. Queremos colocar vacina no 

braço de todos os brasileiros e, é claro, não deixar faltar oxigênio, não deixar faltar 

insumo básico, porque essa marca de mais de 500 mil mortes realmente é 

inaceitável, é revoltante. Quem não tem um membro da família ou um amigo que 

não tenha sido atingido por essa terrível doença que é a COVID? 

Conforme nosso acordo, o Senador Izalci Lucas, Líder do bloco, teria direito à 

quarta escolha. Ele está cedendo para o Bloco Vanguarda a quarta escolha, do 

Senado. Ele já está empossado como Vice-Presidente, motivo pelo qual eu o 

parabenizo muito. É claro que vamos todos trabalhar juntos. 

Eu agradeço, Presidente... 

O SR. IZALCI LUCAS (PSDB - DF) - A décima quinta nós... 

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - Aí, a décima quinta, a vez do 

Bloco Vanguarda, seria do PSDB. Então, nós estamos falando aqui na condição de 

Líder — eu, do Bloco Vanguarda; ele, do bloco liderado pelo PSDB. 

Eu agradeço muito à Presidente por estar nos ajudando a fazer esse 

entendimento. 

Hoje foi demonstrada mais do que nunca, Senadora Rose, a sua competência, 

ao fazer essa agregação aqui. V.Exa. é hoje, pela segunda vez, Presidente desta 

Comissão tão importante, e isso se dá pela importância da trajetória de sua vida. 

Aqui, na condição de Deputada, sempre fazendo amizade, sempre com seu jeito 
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terno de ser, V.Exa. procura, através do diálogo, o melhor caminho. E é isso que 

nós vamos fazer aqui sob sua liderança. 

Eu gostei muito de sua fala sobre a questão das obras inacabadas. Eu fui ao 

Ministério da Educação, ao FNDE, e ouvi do próprio Presidente do FNDE que nós 

temos mais de 2 mil creches inacabadas no Brasil. Isso é desperdício de recursos. 

Nós vamos ter no pós-pandemia problemas sérios. Com certeza, nós também 

vamos precisar ter um cuidado especial com as nossas crianças, já que elas estão 

fora de sala de aula. Isso representa uma perda, talvez, de muitos anos para essas 

crianças, que são a esperança e o futuro do Brasil. 

Então, concluir creches e escolas e melhorar nossa rede hospitalar é um 

compromisso de todos nós. Eu tenho certeza de que V.Exa., com a sensibilidade e 

a experiência que tem, muito mais ainda por ser mãe, avó, mulher, saberá conduzir 

todos para que possamos fazer um Orçamento da vida. Eu acho que é isso que 

toda a população espera. 

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

muitos que estão ouvindo as palavras de V.Exa. não têm a dimensão do seu 

compromisso com as mulheres, com as famílias, sobretudo com os mais 

necessitados deste País. Eu só tenho a agradecer. V.Exa. terá todo o nosso 

empenho. Eu não abro mão de nós trabalharmos, proficuamente, cotidianamente, 

nessas pautas, que ficam, muitas vezes, esquecidas nos armários, nas prateleiras 

do Congresso Nacional. Já foi demonstrado que nós temos um Presidente 

comprometido com essa pauta. 

Já tive oportunidade de elogiar V.Exa. várias vezes. Eu seria menos completa 

no exercício deste trabalho da Presidência se não tivesse V.Exa. para colocar na 

pauta matérias como, por exemplo, as obras inacabadas e reivindicar que sejam 

cumpridas. É um absurdo pensar que o Brasil pode abrir mão das mulheres que, 

sacrificadamente, cuidam das suas famílias, dos seus filhos, e não têm onde deixá-

los quando precisam fazer um trabalho externo. Muitas mulheres são chefes de 

família.  
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Então, Senador Wellington, nós mulheres brasileiras lhe agradecemos e 

gostaríamos de divulgar — não só para o seu Estado, que já o reconhece como 

uma liderança, mas para o Brasil — que nós temos homens comprometidos com a 

luta das famílias e das mulheres. Muito obrigada mesmo, de coração, pela sua 

dedicação e, sobretudo, pela sua boa vontade de promover entendimentos para que 

o trabalho seja continuadamente mais próspero. Muito obrigada. 

Declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a todos os que aqui 

compareceram. 


