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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Declaro que há número 

regimental para a abertura dos trabalhos e assumo a Presidência da reunião, 

conforme o estabelecido no art. 14 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso 

Nacional.  

 Declaro iniciada, portanto, a reunião para eleição da Mesa da Comissão Mista 

de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização para o ano de 2015. Há quórum, 

inclusive, para deliberação na representação das duas Casas. 

 Convido para fazer parte da Mesa a Ministra Eleonora Menicucci, da 

Secretaria de Políticas para as Mulheres. (Palmas.) Podem bater palmas. Ela 

merece.  

 Convido também a Vice-Governadora Cida Borghetti, que hoje está aqui para 

participar desta reunião. (Palmas.)  

 E gostaria de convidar, representando a Câmara dos Deputados, a Deputada 

Jô Moraes. (Palmas.) 

 Não se assustem com o fato de termos uma Mesa feminina. Hoje nós 

merecemos, porque estamos quebrando, aqui, um tabu de muitos anos. É a primeira 

vez que uma mulher assume a Presidência desta Comissão.  

 Quero convidar o Senador Lázaro Botelho, para conduzir o processo de 

eleição da Mesa. 

 O SR. DEPUTADO CÉSAR HALUM - É Deputado, mas vai ser Senador um 

dia. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu falei Senador? 

 (Não identificado) - Falou. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Custou-me aprender a 

falar esse nome.  

 A explicação para o convite ao Deputado Lázaro Botelho para assumir a 

Presidência da reunião é que se trata de uma eleição da qual faço parte. Nesse 

caso, a Presidência tem de ser assumida pelo Parlamentar mais idoso e com o 

maior número de mandatos.  

 (Pausa prolongada.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lázaro Botelho) - Acabamos de receber o 

Ofício nº 39, de 3 de março de 2015, do Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB e 
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do Bloco Maioria, indicando a Senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito 

Santo, para o cargo de Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional. Ainda não há indicação para os 

demais membros da Mesa, o que será feito na próxima semana. 

 (Não identificado) - Sr. Presidente, podemos fazer eleição por aclamação. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lázaro Botelho) - Essa é uma pergunta que 

eu já iria fazer.  

 Pergunto ao Plenário se a eleição pode ser feita por aclamação. (Pausa.) 

 Os membros desta Comissão que aprovam o nome da Senadora Rose de 

Freitas para a Presidência da Comissão permaneçam como estão. (Pausa.) 

 Aprovado. (Palmas.) 

 Senadora Rose de Freitas, seu nome foi aprovado pela Câmara dos 

Deputados e pelo Senado Federal para Presidente da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização neste ano de 2015. 

 Eu declaro eleita e empossada a Presidente Rose de Freitas. (Palmas.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) -  Eu quero agradecer a 

todos o gesto de confiança. Aliás, quero registrar que foi a eleição mais fácil da 

minha vida (risos); as outras foram muito penosas. 

 Queria deixar registrado para todos que nós temos um trabalho e um desafio. 

É evidente que todos têm na mente o quanto é importante para uma mulher ocupar 

a Presidência de uma Comissão que, cultural e disciplinarmente, sempre foi 

ocupada pelos homens. E já tivemos mulheres aqui que trataram de economia, 

estiveram em Comissões de Fiscalização, no entanto, foi um pouco difícil que essas 

coisas pudessem ser entendidas, porque somos muito poucas nesta Casa. 

 Chego aqui com o mesmo empenho, com a mesma determinação e, 

sobretudo, com a vontade de que o trabalho realizado aqui seja a soma dos esforços 

de todos aqueles que, vivendo um momento difícil ou não, têm a consciência do que 

importa ao País o Orçamento da União.  

 Nós começaremos o trabalho com as diversas matérias que são importantes 

e das quais trata esta Comissão e que todos sabem: Plano Plurianual — PPA; Lei de 

Diretrizes Orçamentárias — LDO; créditos adicionais; avisos de tribunais; relatórios 

das comissões de receita, de admissibilidade, de obras irregulares e de todas as 
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sub-relatorias que fazem parte do processo de discussão em andamento nesta 

Comissão. 

 É importante que nós trabalhemos com a visão de que temos que oferecer ao 

cidadão brasileiro, ao povo brasileiro, a total transparência desta Comissão. E, 

sobretudo, que tenhamos a responsabilidade de oferecer, a tempo e a hora, o 

Orçamento votado.  

 O Orçamento não pode ser uma peça de negociação, de chantagem, de 

qualquer outro tipo de procedimento que não seja o de responsabilidade com o País. 

Nós vamos divergir muitas vezes, vamos ter conflitos com os Relatores Setoriais, 

vamos ter debates importantes nesta Comissão, mas ela será imprescindível para 

aprovarmos uma peça que tem que ter coerência, responsabilidade, transparência. 

E, sobretudo, temos de estar muito atentos ao que está acontecendo no Brasil hoje.  

 Nós tivemos um Orçamento votado só recentemente. Quanto isso custou ao 

País? Pode ter sido confortável para alguns setores do Governo trabalhar com 

duodécimos. Mas deixar sacrificadas a educação e a saúde foi bom? Quem teve 

essa mentalidade e advogou isso até no plenário da Casa o fez equivocadamente. 

Não é assim que o País vai a lugar nenhum, nem nós. E não há crise que não esteja 

do outro lado da rua que não esteja dentro do Parlamento. 

  Portanto, quando sairmos às ruas, temos que dizer que nós viemos para cá 

para promover uma discussão e um debate sobre o Orçamento, cujos investimentos 

têm que estar voltados aos interesses da população. Não podemos fazer de conta 

que nós estamos trabalhando.  

 Nós vimos hoje o debate. Quem teve oportunidade de assistir ao debate com 

o Ministro Levy ouviu as suas declarações, as suas afirmações. Não vejo que ali 

esteja um elemento colocado pelo Governo, um Ministro divorciado da realidade do 

Brasil, muito menos, de costas para o Congresso Nacional.  

 Nós defendemos a posição de que tudo que seja feito aqui, desde a receita 

até a admissibilidade, seja feito com base na coerência e na transparência, 

sobretudo.  

 Acaba de chegar o Senador Edison Lobão. Dizem que Senador não frequenta 

esta Comissão, mas vai passar a frequentar.  
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 Temos tido um ciclo recorrente de contingenciamento da peça orçamentaria. 

Nós avançamos no orçamento impositivo, mas como ficam as demais áreas, a 

saúde, a educação, a agricultura? Como essas coisas serão tratadas? Que olhar 

esta Comissão terá para diligenciar as prioridades que o povo espera e precisa?  

 Nós não vamos tratar aqui de uma peça de ficção. Tenho certeza de que 

nada ficará escondido. Todos os números terão que ser realisticamente colocados 

para a imprensa que aqui está, para aqueles que vêm aqui: assessores, 

representantes da sociedade produtiva e organizada, todos terão que saber que este 

Orçamento será votado no prazo certo.  

 Nós teremos eleição terça-feira para todos os demais membros da Mesa. 

Ainda faltam algumas indicações de partidos. Eu entendo a luta interna; os 

interesses são vários. E há Parlamentares que insistem em fazer parte desta 

Comissão, porque sabem da importância do Orçamento.  

 Nós trabalharemos aqui para termos o Orçamento votado no dia em que ele 

tem que ser votado, entregue no dia em que tem que ser entregue e levado ao 

conhecimento deste País. Nós trabalhamos para isso. Não usaremos isto aqui para 

deliberar ou para conseguir concessões pequenas — ou grandes até — do Governo 

aqui e ali. Estamos aqui dispostos à luta e ao trabalho.  

 Sabemos que não votar a Lei Orçamentária compromete o Orçamento da 

União e compromete as políticas implantadas, os interesses que têm os Municípios 

e a economia fundamental nos Estados, para que possam promover e adaptar 

programas e, inclusive, estar diante da sua população, explicando por que tais peças 

foram ou não foram realizadas, cumpridas, por que as obras foram paralisadas. 

Temos que estar com olhar atento, fazer que nem o índio — já que sou descente de 

índio — e estar com o ouvido no chão, sobretudo, e dispostos à luta. 

 As obras estruturantes do País serão discutidas aqui. Todas aquelas que 

foram paralisadas, por que foram paralisadas? Vamos buscar respostas e vamos 

trazer para cá todas as informações necessárias, porque o Governo Federal 

depende dos recursos, a população precisa dos recursos, mas nós precisamos dar 

transparência a esse Orçamento que, infelizmente, acabou sendo votado em março. 

 Eu confesso a minha expectativa de que nós todos, juntos, possamos mudar 

esse quadro. Infelizmente, ficou aqui um certo vício de comportamento. Estou 
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apelando a todos os Senadores e a todos os Deputados que, juntos, possamos 

evitar esse atraso, essa demora, essa delonga. Ainda que nós tenhamos qualquer 

tipo de conflito, que esbocemos um entendimento para que esta Comissão funcione.  

 Não se trata de ter um lado a favor do Governo e outro contra o Governo. 

Aqui se faz a peça orçamentária do Brasil. E ela não pode ser tratada em partes,  

dividida em compartimentos, com brigas de partidos e querelas que nós não 

conseguiremos suplantar se não for com o diálogo aberto e com a responsabilidade 

pública que cada um tem. 

 E eu quero falar, sobretudo, sobre o compromisso que nós teremos que ter 

em relação a esse projeto de lei orçamentária. Após ser recebido na Comissão de 

Orçamento, vai haver o prazo de apresentação de emendas. O Relator preliminar 

não pode prender nas suas mãos o seu relatório e dizer que vai apresentar quando 

quiser. Não será assim. Aqui o processo é democrático, mas é de total 

responsabilidade. Será no prazo definido. Aquele que não puder cumprir por doença, 

por qualquer outro impedimento, nós compreenderemos, mas não 

compreenderemos isso como forma de negociação de interesses pessoais ou do 

seu Estado ou do seu Município. Aqui é para se debater o Orçamento da União. 

 Queria também dizer que os Relatores Setoriais deverão — se tiverem 

dificuldade — se assessorar dos melhores quadros que tiverem para que possam, a 

tempo e a hora, deixar o Orçamento democraticamente aberto e debatê-lo com 

todos os segmentos que acompanham a peça orçamentária com atenção.  

 Com confiança, com trabalho, com determinação, nós vamos exercer essa 

função. Estarei com aquilo que não me larga, que não me deixa e do que não me 

afasto, que é a dignidade da vida pública. Não ficarei em nenhuma sala para 

esconder qualquer coisa, venha de onde vier o apelo, seja do Congresso Nacional, 

seja do Poder Executivo. Aqui teremos um trabalho aberto, de frente, e nós vamos 

votá-lo no tempo regimental, cumprindo com a nossa obrigação. E peço que não 

viajem na época e que todos estejamos juntos, unidos.  

 Quero dizer que não há ainda Relator para várias áreas e não temos 

indicação ainda de vários partidos. Parece que o PT se reuniu hoje.  

 Acho que o Presidente Renan Calheiros acaba de chegar.  

 Portanto, eu considero um esforço indispensável a nossa união nesta Casa. 
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 Infelizmente, não vão poder aguardar. O Sr. Presidente Eduardo Cunha 

também ligou falando que viria. Nós mulheres nos sentimos honradas com a 

manifestação de carinho. 

 Quero dizer que aqui não há divisão. Temos homens e mulheres na mesma 

luta, olhando de frente para este Brasil, que precisa de todos nós. 

 O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - Sra. Presidente, posso falar? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Com certeza. 

 O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - Sra. Presidente, para mim, é uma 

satisfação imensa ter V.Exa. como Presidente desta Comissão Mista de Orçamento. 

Lembro que, quando a senhora esteve na Vice-Presidência da Câmara dos 

Deputados, conduziu muito bem os trabalhos, nas oportunidades que teve de 

assumir a Presidência da Casa. Então, estou absolutamente tranquilo de que esta 

Comissão, nas mãos de V.Exa., vai poder produzir um Orçamento participativo, um 

Orçamento democrático, um Orçamento que vai atender aos interesses do povo 

brasileiro. Fico muito feliz.  

 A senhora pode contar com o Deputado Valtenir Pereira, que está nesta 

Comissão por indicação do nosso partido, o PROS — Partido Republicano da 

Ordem Social.  

 Parabéns e conte conosco! 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Muito obrigada.  

 Com a palavra o Deputado Izalci. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Senadora, primeiro, quero cumprimentá-la e 

parabenizá-la pela eleição por aclamação, que já é um sinal de que V.Exa. 

conduzirá muito bem este trabalho, pela sensibilidade que tem como mulher, como 

Deputada que foi e, agora, como Senadora. 

 Quero dizer que a Oposição — acho que falo aqui em nome dos colegas — 

tem todo o interesse em ajudar, em contribuir para fazermos uma votação das leis 

que interessam às ruas, ao País, à sociedade. Basta ver dois episódios que 

ocorreram aqui e que hoje fazem parte da pauta nacional. Nós estamos hoje com a 

CPI da PETROBRAS. Mas a CMO alertou sobre os problemas e votou, nesta Casa, 

a suspensão das obras da Refinaria Abreu e Lima e de outras, e o Governo não 

ouviu aquilo que a Comissão deliberou. E está aí o resultado. Poderíamos não estar 
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passando por este momento. A PETROBRAS poderia não ter passado por isso se, 

realmente, o Presidente não vetasse a LDO da época, em 2010.  

 Da mesma forma, o que também iniciou esse processo nas ruas foi a anistia à 

Presidenta Dilma também votada por esta Comissão. Eu acho que a votação da 

mudança dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, no final do ano passado, 

abrindo-se mão dos princípios da Lei, foi uma atitude que refletiu na sociedade. 

Basta ver os protestos do dia 15 de março e, com certeza, os virão no dia 12 de 

abril. 

 Então, esta Comissão tem uma responsabilidade imensa, principalmente com 

relação às demandas sociais do País. Mas eu tenho certeza de que a Senadora 

Rose de Freitas, por ser mulher, terá a sensibilidade de olhar para os mais humildes, 

numa perspectiva de fazer não apenas o que disse o Ministro agora, numa reunião 

do LIDE — Grupo de Líderes Empresariais, em que só se falou em aumento de 

receita. Não se fala em cortar custos, não se fala em diminuir despesas e cortar na 

própria carne os supérfluos. 

 Eu tenho certeza de que, com o apoio de todos os Parlamentares, a 

Senadora saberá, sim, conduzir esta Comissão, para que possamos dar uma 

resposta à sociedade, pois o Orçamento não pode ser uma peça fictícia, tem que ser 

compatível com a realidade brasileira e de acordo, realmente, com a expectativa do 

povo brasileiro. Tenho certeza de que o povo espera de nós, aqui, e de V.Exa., na 

Presidência, a votação de um Orçamento decente, de um Orçamento que realmente 

possa dar a resposta para esse movimento que está nas ruas.  

 Parabéns a V.Exa.! 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Agradeço a V.Exa. e ao 

Deputado Valtenir Pereira, que são dois Deputados combativos desta Casa e estão 

sempre presentes.  

 Eu gostei muito da lista que vi desta Comissão. São as pessoas mais 

presentes. Não quero me referir aos novatos, porque ainda não tenho esse 

conhecimento, mas os demais que aqui estão são Deputados presentes, Senadores 

presentes, que estão sempre dispostos ao trabalho. Isso é fundamental nesta 

Comissão.  
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 Se me permitem a quebra de um protocolo que não tem muita importância, 

vou conceder a palavra à Ministra, que gostaria de fazer uma saudação. 

 Eu agradeço muito a V.Exa. a presença. 

 A SRA. MINISTRA ELEONORA MENICUCCI  - Boa tarde a todas e a todos. 

 Desde que a Senadora Rose me convidou para participar deste momento, eu 

não tive dúvida da importância de vir. Por alguns motivos, mas dois são 

fundamentais. O primeiro é por ser a primeira vez que a Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização é presidida por uma mulher. Isso é um sinal dos 

tempos, um sinal de que nós, mulheres, 51,8% da população e mães da outra 

metade, estamos efetivamente assumindo o protagonismo na política brasileira. 

 E é extremamente importante e pedagógico para a sociedade brasileira ver 

esta Comissão, especificamente, ser presidida por uma Senadora do porte da 

Senadora Rose, com a história que ela tem na política, no Parlamento brasileiro. 

 A segunda questão, Senadora, é que eu trago aqui também os cumprimentos 

da Presidenta Dilma, na certeza de que nós, do Governo Federal, na condução que 

será dada a esta Comissão, não só pela sua lisura na vida pública, mas também 

pela composição de toda a Comissão, e, como V.Exa. mesmo disse na sua fala, 

pela importância da transparência na discussão do Orçamento e de não se deixar 

que outras questões que não sejam pertinentes à vida da população brasileira 

estejam em jogo, por causa de questões menores... 

 Eu agradeço muito o convite e digo que não só a minha Pasta, a Pasta que 

eu dirijo hoje, mas todos os Ministérios do Governo Federal estão à sua disposição, 

de portas abertas, bem como a própria Presidenta, que lhe disse isso pessoalmente, 

no encontro que nós tivemos na semana passada.  

 Então, para nós mulheres brasileiras é um enorme prazer e um enorme salto 

na nossa participação política a sua presença aqui e a sua eleição hoje. E não acho 

que tenha sido uma eleição fácil, ao contrário do que V.Exa. acredita. Acho que essa 

eleição foi construída e merecida. É por mérito. E eu também cumprimento todos e 

todas que compõem esta Comissão. 

 Encerro, dizendo: não se esqueçam de que não há democracia que funcione 

sem a harmonia entre os três Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. 
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 A minha presença aqui, para além de termos uma mulher pela primeira vez na 

Presidência de uma Comissão desta magnitude, representa a disposição do 

Governo de diálogo em todas as frentes e em todas as horas que nós formos 

convidados ou convocados. Estaremos sempre aqui, mesmo quando não formos 

convocados.  

 Parabéns! Sucesso! E conte comigo, com os meus colegas e com as minhas 

colegas do Executivo. Tenho certeza de que a Comissão está em excelentes mãos e 

fará um trabalho exemplar e pedagógico para a sociedade brasileira. 

 Muito obrigada a todos e a todas. (Pausa.) 

 A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Pedi um minuto à Presidenta 

para dizer algo muito simples e cumprimentar a Presidenta.  

 Peço licença aos colegas para dizer que a então Deputada Rose de Freitas, 

hoje Senadora, Presidente desta Comissão — e pela primeira vez uma mulher 

preside esta Comissão —, também foi a primeira mulher Vice-Presidente da Câmara 

dos Deputados e a primeira mulher a assumir efetivamente a Presidência daquela 

Casa. E ela, hoje Senadora, orgulha-nos imensamente, porque foi também 

Deputada Constituinte. Nós que juramos cumprir a Constituição temos a honra de 

conviver com alguém que ajudou a escrevê-la, como pioneira entre todas nós, 

mulheres.  

 É de imenso valor essa sua posse hoje, Presidenta. Eu a cumprimento — não 

poderia deixar de fazê-lo — e agradeço a V.Exa. o exemplo de serviço ao público e 

às mulheres brasileiras.  

 Muito obrigada. 

 O SR. PRESIDENTE (Senadora Rose de Freitas) - Desculpem-me a falha. 

 Convido para fazer parte da Mesa o Senador Eunício Oliveira, Líder do meu 

partido.  

 Gostaria que V.Exa. estivesse à mesa conosco, por favor.  

Concedo a palavra ao Domingos Sávio. Em seguida, falarão os Deputados 

Wadson Ribeiro, Lelo Coimbra, José Airton Cirilo e Zeca Dirceu. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidente, nossa amiga, 

pessoa a quem tanto admiro, querida Senadora Rose de Freitas, quero 

cumprimentá-la, assim como as Deputadas Gorete Pereira, Maria do Rosário, Jô 
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Moraes, a Ministra, que já se ausentou, e os colegas Parlamentares desta 

Comissão, Senadores e Deputados.  

 Quero dizer, Senadora Rose, que de fato recebemos com muita alegria a sua 

eleição. O PSDB não apenas votou em V.Exa., mas recebeu com muita alegria a 

sua indicação para a Presidência desta Comissão.  

Foi extremamente feliz o seu partido. V.Exa. tem uma história que fala por si, 

e a sua presença no dia a dia, o privilégio que tivemos de conviver com V.Exa., na 

Câmara, deu-nos a oportunidade de conhecer mais de perto a grande figura 

humana, a grande figura pública, que consegue reunir sensibilidade, firmeza de 

propósito, clareza nas ideias, independência para seguir o seu sentimento de dever 

público. E já inicia os trabalhos nesta Comissão dando como diretrizes princípios 

com os quais comungamos perfeitamente.  

Aqui estamos a serviço do Brasil. Aqui não podemos e não devemos nos ater 

a questiúnculas, mas devemos ter a plena liberdade de fazer o exercício correto da 

democracia plena, em benefício do Brasil. 

Esta é a Comissão que não apenas aprova, mas que questiona, que fiscaliza, 

que analisa, que busca definir o que é melhor para o nosso País. Embora nós 

tenhamos uma tradição no modelo presidencialista um tanto quanto centralizadora 

na gestão dos recursos públicos, nós não podemos abrir mão do papel do 

Parlamento de analisar, sugerir, alterar — naquilo que for adequado ou apropriado 

alterar —, aprovar e fiscalizar não apenas o Orçamento, mas também o plano de 

metas. Este ano teremos, além da LDO, o Plano Plurianual,. 

Vivemos momentos não muito agradáveis na gestão passada, em que 

deixamos de aprovar a LDO no seu tempo apropriado e deixamos de aprovar o 

Orçamento. Embora tenha saído, eu iria fazer, na presença dele, uma referência ao 

Deputado Devanir, Deputado que presidiu com muita sabedoria, com muita 

serenidade esta Comissão no ano passado. E falo isso inicialmente para dizer que 

não atribuo a S.Exa. a responsabilidade de não termos aprovado o Orçamento no 

ano passado.  

Mas não podemos nos omitir de que há uma responsabilidade conjunta do 

Congresso Nacional e, por que não dizer, do próprio Executivo, que, obviamente, 
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exercendo o seu papel político, que é legítimo, mas não deixa de ser questionável, 

não demonstrou desejo de aprovar o Orçamento.  

Digo isso porque sou da Oposição, e coordenei, naquela ocasião, como Líder 

da Minoria da Câmara, os trabalhos da Oposição, e em momento algum nós 

obstruímos votações com o propósito de impedir a aprovação do Orçamento. 

Quando muito, em algumas reuniões, requeremos a suspensão dos trabalhos para 

debater, dialogar, construir entendimentos.  

Faço esse breve resumo para reiterar a V.Exa., Senadora Rose, que nós 

agiremos com espírito público e, acima de tudo, com um respeito enorme a V.Exa.  

O PSDB, ao indicar uma mulher, a nossa querida Deputada Mara Gabrilli,  

para ocupar a 3ª Secretaria na Mesa da Câmara dos Deputados, fazendo-o de forma 

pioneira, mostra que não apenas discursa em respeito às mulheres. Nós temos 

procurado incluir na nossa prática partidária o respeito necessário, o apoio 

necessário para que as mulheres façam aquilo que já fazem, pela sua natureza, pela 

sua grandeza, pelo seu valor, na vida de todos nós: trazer a sua sensibilidade, a sua 

competência, a sua dedicação para nos ajudar, a fim de que, de uma maneira 

absolutamente isonômica, equilibrada, juntos, façamos o melhor para o Brasil. 

 Então, agiremos com respeito a V.Exa., agiremos com respeito ao País. Não 

abriremos mão do nosso papel de questionar, de cobrar, de fiscalizar, mas estamos 

dispostos a construir juntos soluções para os problemas que apontarmos ou que 

identificarmos. 

 Conte conosco. Esta bancada já teve a manifestação do Deputado Izalci, 

estão aqui ao meu lado o jovem Deputado Caio Narcio, que chega cheio de energia, 

e os Deputados Emanuel, Giuseppe, um grupo de Parlamentares que, com certeza, 

trabalharão em harmonia com V.Exa., em benefício do Brasil. 

 Muito obrigado. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu recolho as palavras 

de V.Exa. com muita alegria, porque V.Exa. viveu comigo muitas dificuldades, 

quando eventualmente exerci a Presidência do Congresso ou a Presidência da 

Câmara, e sei que não são palavras só de oportunidade, são palavras que decorrem 

de todos os seus atos a favor das mulheres nesta Casa.  

 Muito obrigada.  



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 0210/15  31/03/2015 
 
 

 12

 Com a palavra o Deputado Wadson Ribeiro. Depois, falará o Deputado Lelo 

Coimbra. 

 O SR. DEPUTADO WADSON RIBEIRO - Senadora Rose de Freitas, agora 

Presidente desta Comissão, Senador Eunício, Deputada Gorete Pereira, quero na 

verdade trazer uma mensagem de saudação do meu partido, para parabenizar a 

Senadora Rose por essa nova empreitada, por esse novo desafio.  

Como bem disse a Deputada Maria do Rosário, V.Exa., ao assumir a Vice-

Presidência da Câmara, já rompeu com uma tradição que fazia valer nesta Casa e 

faz valer ainda hoje a predominância de homens. E aqui hoje, mais uma vez, V.Exa. 

escreve um capítulo importante, ao assumir também a Presidência desta importante 

Comissão, a Comissão de Orçamento. 

 A Comissão de Orçamento é uma Comissão em que, em certa medida, se 

expressam de forma democrática visões sobre o País, visões sobre o 

desenvolvimento, visões sobre modelos. E eu acho que o grande anseio da 

população brasileira é o anseio de fazer com que o nosso País possa reencontrar de 

forma mais definitiva, de forma mais firme o seu desenvolvimento. O Brasil precisa 

crescer a taxas maiores; o Brasil precisa ter níveis de investimentos maiores do que 

tem tido no último período. E em certa medida isso depende de um conjunto de 

políticas do Governo, políticas que possam estimular a nossa indústria, mas também 

políticas que passam por esta Comissão de Orçamento.  

 De modo que nós temos muita convicção e certeza de que o trabalho desta 

Comissão, tendo V.Exa. na Presidência, irá contribuir para que criemos, ou 

estimulemos, melhor dizendo, uma cultura pouco afeita a todos nós, latino-

americanos — e não seria diferente em relação ao Brasil —, que é a cultura do 

planejamento, a cultura da organização, de se planejar também os orçamentos. A 

falta desse planejamento não é algo específico do Brasil, mas algo que se percebe 

num conjunto de países da América Latina, talvez, como eu disse, pela nossa 

própria cultura, pelos traços da nossa história.  

 Mas tenho certeza de que, a partir desta Comissão e dos trabalhos que se 

iniciarão, nós daremos uma grande contribuição para que o Brasil possa, como eu 

disse, retomar o seu crescimento, assegurar políticas de investimento e 

infraestrutura, modernizar ainda mais a nossa estrutura viária, os nossos portos, de 
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modo a estimular também mais o escoamento da nossa produção, ter uma política 

mais expansiva, em que pese o período de crise econômica internacional que tenha 

os seus efeitos no Brasil, e garantir aqueles recursos que são essenciais para o 

nosso desenvolvimento. 

 De modo, Senadora, que eu trago aqui um grande abraço, além de meu, 

pessoalmente, de toda a bancada do PCdoB na Câmara Federal e também no 

Senado. E estaremos juntos aqui num trabalho árduo, para que possa ser exitoso o 

trabalho desta Comissão. 

 Muito obrigado. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Muito obrigada.  

Eu queria sugerir, ao término desta reunião, para apresentar as diretrizes 

gerais. Eu preciso colocá-las para V.Exas., para que conheçam os prazos que nós 

vamos abitar nas próximas decisões. 

 Com a palavra o Deputado Lelo Coimbra. Em seguida, falarão os Deputados 

José Airton Cirilo, Caio Narcio e Gorete Pereira. 

 O SR. DEPUTADO LELO COIMBRA - Sra. Presidente, Senadora Rose de 

Freitas; querida amiga Gorete Pereira; Eunício Oliveira, que é o único homem que, 

além do nosso Presidente que abriu os trabalhos, teve a honra de compor esta Mesa 

repleta de mulheres, todas de luta; amigos e companheiros do plenário, eu queria 

dizer, primeiro, da alegria de estar aqui junto com todos, em especial com a 

Senadora Rose de Freitas, compondo esta Comissão de Orçamento.  

 Entendo que o Orçamento é uma peça que define os rumos e o destino da 

Nação. Portanto, para nós a relevância desse trabalho é muito grande. Nós 

precisamos lutar para que o Orçamento seja uma peça real, uma peça capaz de dar 

conta, de fato, das coisas que precisam acontecer. O Orçamento não pode virar 

ficção — e como ficção, nós termos nele a visão de que ficção por ficção vira ficção. 

 Eu estou lendo agora um livro lançado recentemente no Brasil, O Mito do 

Governo Grátis. É muito importante que possamos saber, possamos compreender e 

possamos, na nossa função aqui na Comissão, trabalhar os valores reais do 

orçamento de uma nação e os valores reais do Orçamento no Brasil. 

 Em especial, eu queria registrar a alegria de estar aqui junto com a Senadora 

Rose de Freitas por uma questão bem especialíssima: o nosso Estado é um dos que 
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mais recursos produzem para a Nação, pelas suas atividades econômicas. E nós 

temos acompanhado a ausência de retorno à altura dos valores que são dedicados 

à Nação, fruto do trabalho, da produção, da energia, do suor e do esforço do nosso 

Estado. E espero que aqui, além de cuidar do Brasil e de um conceito de Orçamento 

capaz de dar realidade às questões necessárias para que o Brasil aconteça, nós 

também possamos, com a Presidência da Senadora Rose de Freitas, oferecer ao 

Espírito Santo oportunidades que não lhe têm sido oferecidas e que não têm sido 

possíveis.  

Nesse sentido, eu estar aqui já é um fato positivo; estar junto com a Senadora 

Rose de Freitas é um fato muito positivo; e estar sob a Presidência da Senadora 

Rose de Freitas é algo absolutamente positivíssimo. E eu estou muito feliz por estar 

cumprindo aqui um papel para o Brasil, um papel para os nossos companheiros e 

companheiras, um papel junto à nossa Presidente, Senadora Rose de Freitas. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) -  O Líder Eunício Oliveira 

usará da palavra.  

E eu quero até dizer de público que as nossas conquistas são todas 

democráticas, trazendo o esforço que cada mulher tem ao chegar ao Congresso 

Nacional e participar de Câmaras, de governos e tudo mais. Mas sem todos os 

senhores nos apoiarem, é muito difícil chegar a qualquer lugar, portanto, eu tenho 

que agradecer de público.  

A indicação partiu, em primeiro lugar, do meu partido, do Líder Eunício 

Oliveira, e foi acompanhada pelos demais Líderes desta Casa. E eu quero dizer a 

V.Exa., Líder Eunício Oliveira, muito obrigada.  

 O SR. SENADOR EUNÍCIO OLIVEIRA  - Eu quero, primeiro, cumprimentar a 

Deputada Gorete Pereira, cumprimentar a nossa Presidente Rose de Freitas e 

cumprimentar todos os Parlamentares que compõem esta Comissão. 

Quero dizer rapidamente da minha alegria de poder estar aqui hoje, para 

assistir, por aclamação, à eleição e posse da minha querida companheira e amiga 

Rose de Freitas. 

 Eu tive o privilégio de ser, durante 12 anos, Deputado nesta Casa, Líder do 

PMDB nesta Casa, na Câmara dos Deputados — embora esta Comissão seja mista, 

nós estamos no espaço físico da Câmara dos Deputados. E durante esses 12 anos, 
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eu tive o privilégio de conviver com a Deputada Rose de Freitas. A Rose é uma das 

poucas pessoas que se dedicam, durante 24 horas, não apenas ao mandato 

parlamentar, não apenas a representar o Estado do Espírito Santo, mas a cuidar do 

Brasil. 

 E eu estou muito feliz porque, como Líder do PMDB, estou tendo a 

oportunidade de estar aqui numa Comissão de que tive o privilégio de ser Relator, 

ao lado da Rose e de tantos outros, vendo a eleição, por uma indicação nossa, 

como Líder do PMDB, da primeira mulher brasileira a presidir a Comissão de 

Orçamento do País. Eu me sinto um privilegiado por ter tido a oportunidade de 

indicar alguém que, não tenho a menor dúvida, vai presidir esta Comissão olhando 

para o Brasil e defendendo todos os interesses, que são legítimos, dos Srs. 

Parlamentares com um sentimento feminino, mas com um olhar diferenciado, sem 

distinguir partido, se é da Oposição ou da Situação. A Rose é esse tipo de gente em 

que podemos confiar. 

 Portanto, repito: eu estou muito feliz, Rose, de estar aqui hoje participando da 

sua posse e de ter tido o privilégio de indicá-la. Pelos seus predicados, pela forma 

como você tem exercido o mandato parlamentar, você chegou à posição de 

Presidenta — ou Presidente, como eu prefiro chamá-la — desta Comissão tão 

importante do Congresso Nacional. Portanto, meus abraços e meus parabéns! 

 Parabenizo esta Comissão, que vai ter, com certeza, uma Presidente, que, 

substituindo o nosso querido Devanir Ribeiro, vai dar muito de si para que as regras 

sejam cumpridas, o Regimento seja cumprido e que terá muito sucesso nesta 

Comissão. 

 Rose, receba o meu querido abraço fraterno. Eu tenho certeza de que você 

fará um grande trabalho nesta Comissão. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Muito obrigada, Líder. 

Pode ter certeza de que os nossos olhares estão todos na mesma direção, que é 

realmente a do Brasil e de um trabalho transparente e coerente com o momento por 

que passa o País e o povo brasileiro. Muito obrigada pela presença, sobretudo. Eu 

sei dos seus afazeres, sei que, nesse momento, nós temos que construir uma 

votação difícil. E o senhor faz parte desse processo. Muito obrigada. 
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 Concedo a palavra ao Deputado José Airton Cirilo. Em seguida falarão os 

Deputados Caio Narcio, Gorete Pereira, Hildo Rocha, Danilo Forte, João Fernando 

Coutinho, Ricardo Teobaldo e Hugo Leal. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Sra. Presidente, eu queria, 

primeiro, cumprimentá-la e parabenizá-la por essa importante eleição. Digo isso aqui 

também em nome do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, que tem feito 

história com a participação das mulheres na direção do partido. O PT inovou 

inclusive nessa constituição, ao obrigar, naquela época, que 30% das direções 

partidárias fossem compostas por mulheres. Hoje são 50%. Então, todas as direções 

nossas têm obrigatoriamente 50% de participação das mulheres. 

 Portanto, essa é uma conquista em que precisamos avançar ainda mais no 

Parlamento e nos espaços da sociedade brasileira. Mesmo V.Exa. tendo galgado a 

Vice-Presidência da Câmara dos Deputados e hoje a Presidência da Comissão 

Mista de Orçamento, nós precisamos  avançar e, quem sabe, conquistar o direito de 

alternância em todos os espaços da institucionalidade, seja no Poder Executivo, seja 

no Poder Legislativo, seja no Poder Judiciário. Só dessa forma é que nós 

poderemos efetivamente garantir a igualdade de gênero na participação dos 

Poderes constituídos, como representação maior das conquistas das mulheres e da 

sociedade brasileira. Por isso, penso que a eleição de V.Exa. representa essa 

conquista tão simbólica, tão histórica e tão importante, mas, sobretudo, esse desafio 

novo de que possamos avançar também nessas novas conquistas.  

E aqui eu fico igualmente muito feliz com a participação de minha colega, 

grande mulher, guerreira e cearense, Gorete Pereira, que, como ninguém, também 

representa a luta das mulheres do nosso Estado. 

 Nós esperamos que, com esse trabalho agora nesta Comissão, possamos 

avançar em algumas conquistas que efetivamente não foram ainda concretizadas. 

Embora a nossa Constituição estabeleça o Orçamento regionalizado, isso ainda não 

foi implementado efetivamente. Acho que essa é uma ideia que nós precisamos 

viabilizar, porque não é possível, por exemplo, o Nordeste brasileiro, que tem 30% 

da população brasileira, só ter em torno de 14% do valor do Orçamento Geral da 

União.  
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 Há uma distorção muito grande, por isso nós precisamos avançar. Acredito 

que V.Exa. e esta Comissão podem contribuir para que possamos elaborar esse 

Orçamento mais equânime regionalmente e, sobretudo, que contemple as reais 

aspirações do nosso povo. Assim poderemos construir um País muito mais justo, 

mais fraterno e igualitário para todos. 

 Portanto, deixo aqui o nosso abraço. Não tenho dúvida de que V.Exa., assim 

como procedeu à época em que era Vice-Presidente da Câmara, quando fez um 

excelente trabalho e conquistou todas as nossas simpatias e o nosso apoio, também 

pela sua sensibilidade, pelo compromisso e pelo trabalho, fará um grande trabalho à 

frente desta Comissão. 

 Parabéns e conte conosco! E vamos trabalhar pelo Brasil! 

 Muito obrigado. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Muito obrigada a V.Exa. 

 Com a palavra o Deputado Caio Narcio. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sra. Presidente, queria parabenizar 

V.Exa. pela eleição nesta importante Comissão para o Brasil.  

Com relação à nossa participação aqui na Comissão de Orçamento, queria 

dizer que o meu pai, o Deputado Narcio Rodrigues, tem uma história dentro da 

Comissão e também conviveu muito tempo aqui com V.Exa.  

Quero parabenizá-la e dizer da nossa preocupação com relação à importância 

desta Comissão. Nós temos assistido, ao longo da sua história, a importância que 

ela tem na organização do País. Mas temos tido tristeza ao perceber que, ao longo 

dos últimos anos, a Comissão tem perdido importância ao fazer um belo trabalho na 

distribuição orçamentária que depois não é cumprido pelo Governo. 

 Esperamos que a condução de V.Exa. possa trazer de volta a importância 

que esta Comissão deve e precisa ter. As discussões que acontecem aqui 

representam o Brasil como um todo. Daqui sai a priorização do dinheiro, onde ele é 

mais importante e para onde ele deve ir. E a distribuição orçamentária vai poder 

definir os rumos que o Brasil irá tomar. 

 Nós já sabemos que há um grande espaço entre o Orçamento que foi votado 

e o que será executado este ano, que precisará ser readequado. Esperamos que 
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V.Exa., ao longo da condução dos trabalhos, possa devolver a esta Comissão a 

importância que ela sempre teve.  

Mais do que isso, para encerrar aqui o meu pronunciamento, quero dizer que 

estaremos à disposição para juntos efetuarmos o trabalho desta Comissão, para que 

ela possa buscar os melhores destinos. 

 Volto, assim, a fazer o chamamento inclusive da questão do PAC, que não 

passa por aqui e, por muitas vezes, tem cumprido a função de tirar os recursos que 

aqui foram decididos e fazer por si só uma formação orçamentária em que não se 

tem direito ao diálogo.  

 Então, deixo aqui as nossas recomendações para que possamos, ao longo do 

ano e desse trabalho, fazer uma peça orçamentária que seja cumprida e que atenda 

à vontade de todos os brasileiros. 

 Muito obrigado. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Antes de passar a 

palavra para o próximo orador, eu queria colocar aqui a questão das diretrizes 

gerais, para que os Srs. Parlamentares cobrem dos seus partidos que sigam 

fidedignamente o prazo e não tenhamos de fazer substituições. Há a prerrogativa da 

indicação da Presidente, mas eu gostaria que isso fosse da forma mais democrática 

e legítima possível e que os partidos obedecessem aos critérios.  

 Está disposto no art. 17 e no §1 do art. 19 da Resolução n° 1, de 2006, que o 

dia 5 de abril é o prazo final para a indicação das relatorias e comitês. Tendo em 

vista que o dia 5 será um domingo, estabeleço, então, como prazo o dia 7, 

impreterivelmente. 

 Hoje eu não fiz outra coisa hoje a não ser procurar os Líderes para que 

fizessem as indicações finais. Mas ainda em vários blocos, faltam três ou duas 

indicações. Nós não vamos ultrapassar esse prazo. Vou usar a prerrogativa de 

Presidente e farei as indicações necessárias para cumprirmos o calendário. 

 O SR. DEPUTADO LELO COIMBRA - Quais partidos ou blocos não 

indicaram ainda?  

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu poderia fazer uma questão de 

ordem? 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Deputado Lelo Coimbra, 

já que eu demandei esse assunto com os partidos, gostaria de não colocar isso 

publicamente, para que eles se sintam constrangidos. Muitas vezes, não é uma 

questão de estar relegando a indicação a segundo plano, apenas é uma questão de 

conflitos que a Casa tem hoje. Há muitos processos em discussão e projetos que 

vão para a pauta hoje. Perdoe-me. Eu passarei isso a V.Exa. pessoalmente. 

 Com a palavra o Deputado Danilo Forte, para uma questão de ordem. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sra. Presidente, primeiro, quero 

parabenizá-la. Eu acho que não há ninguém mais experiente e com mais vivência do 

que V.Exa. para conduzir esta Comissão, pelo próprio histórico que V.Exa. tem com 

a Comissão e conosco e pelo espírito democrático que sempre palmilhou sua 

caminhada por esta Casa.  

 Quanto às conformidades que sempre foram construídas aqui nas Lideranças, 

as relatorias e os comitês, nós tínhamos um instrumento no Colégio de Líderes: nós 

nos reuníamos dentro de uma cronologia, o que muito ajudava inclusive na 

tramitação das matérias e servia até com um anteparo. A Deputada Gorete Pereira 

também participou ativamente desse colegiado, que ajudava muito nos 

encaminhamentos.  

 Como hoje, véspera do feriado, nós estamos assumindo a Comissão, eu acho 

que o prazo fica muito exíguo porque, praticamente a semana termina agora à noite. 

E nós só vamos retornar na próxima semana, que já começa no dia 6. Então, pediria 

a V.Exa. e benevolência e a compreensão de nos dar pelo menos mais 1 semana, 

para que nós pudéssemos harmonizar inclusive nas bancadas.  

 Eu estou sabendo agora a relação fechada do PMDB, o meu partido, cujo 

Líder, Deputado Leonardo Picciani, pediu-me para coordenar aqui hoje a bancada. 

Também soube, no convívio com o PMDB, que ainda há os demais partidos que 

formam o blocão. Inclusive nós temos que identificar, dentro do blocão, como vai 

ficar essa harmonização.  

 Então, se V.Exa. pudesse ter a benevolência de nos dar um prazo até o dia 

10 pelo menos, para que nós pudéssemos concluir essas indicações, 

regimentalmente não haveria nenhuma contradição de maior vulto que pudesse 

impedir o andamento aqui. Pelo contrário, o que ajuda esta Comissão a andar é 
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exatamente a relação de cumplicidade e interação que sempre permeou todas as 

demandas aqui. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Deputado Danilo Forte, 

V.Exa. sabe o apreço que lhe tenho. Esse assunto que tratamos aqui não é um 

assunto novo. Eu estive reunida com a maioria dos Líderes desta Casa, a quem 

fizemos conhecer previamente os prazos. E o prazo estipulado será, 

impreterivelmente, o dia 7. Ninguém desconhece os prazos. E nós estamos essa 

questão discutindo há 2 meses quase. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Será dia 7 ou dia 5? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Dia 7. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Mas V.Exa. tinha falado inicialmente no 

dia 5. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - É porque V.Exa. não 

ouviu até o final. O dia 5 cai num domingo, e o dia 7 é o dia útil subsequente, uma 

terça-feira. Portanto não há dificuldade. Hoje estive reunida com o Líder da Maioria e 

com o Líder do PT. Estivemos reunidos com todos os partidos. 

 Eu gostaria de atendê-lo em qualquer outra reivindicação. Quanto a essa, 

infelizmente, se eu não traçar o andar da carruagem agora, depois não vou 

conseguir fazê-lo sem sombra de dúvida. Então, o dia 7 será o prazo final também 

para indicação dos membros e coordenadores. V.Exa. já está indicado como 

coordenador de sua bancada.  

Os comitês também serão indicados no dia 7, conforme o art. 18 da 

Resolução nº 1: 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 de Admissibilidade de Emendas. 

 Eu até faço uma reivindicação a V.Exa. O Líder do Bloco já estar a par e, 

inclusive, hoje acabou de fazer suas indicações. Portanto, como eu solicitei dos 

Líderes, solicito a todos que estão neste colegiado que façam chegar a seus Líderes 

que o prazo será esse e se encerrará às 18 horas, quando, então, a Comissão se 

reunirá. 

 V.Exa. perdoe-me, portanto.  
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Com a palavra a Deputada Gorete Pereira. 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Sras. e Srs. Parlamentares, eu 

gostaria só de me associar a todos os que já falaram da Deputada e hoje Senadora 

Rose de Freitas, em relação a tudo o que ela já construiu nesta Casa, por onde ela 

passou e por todas as Comissões. Quero dizer, só como exemplo, que, quando 

cheguei a esta Casa, há 8 anos, só existíamos eu e ela como mulheres aqui na 

Comissão de Orçamento. E naquela época, ela já dava um show na Comissão, nos 

relatórios e principalmente ajudando e orientando os colegas sobre como deveriam 

fazer. Eu fiquei impressionada com a maneira cortês da Senadora Rose de Freitas. 

Portanto, a Rose é uma pessoa que hoje está de parabéns E eu parabenizo 

não só a Rose por assumir a Comissão, mas a Comissão por ter na Rose uma 

Presidente participativa e colaboradora, aquela que pega o colega e realmente lhe 

ensina um pouco de Orçamento e que faz um trabalho muito importante nesta Casa.  

Eu estou muito satisfeita em estar aqui nesta Comissão e, mais ainda, em 

estar sendo presidida por essa grande Senadora que é a nossa amiga Rose de 

Freitas. 

 A SR. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Agradeço à Deputada 

Gorete Pereira, que inclusive tem um papel importante nesta Comissão. Tenho 

certeza de que S.Exa. vai ajudar e muito nos trabalhos que vamos iniciar no dia 7. 

 Concedo a palavra ao Deputado Hildo Rocha. Em seguida, falarão os 

Deputados Danilo Forte — a quem eu consulto se gostaria de fazer uso da palavra 

— , João Fernando Coutinho e Ricardo Teobaldo. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Senadora Rose de Freitas, Presidente 

da Comissão de Orçamento, Deputada Gorete Pereira, Deputado Lelo Coimbra, eu 

quero apenas falar da minha dupla alegria de estar aqui neste momento, o momento 

do dia de hoje e o momento em que vamos conviver até o final do ano.  

Hoje é um daqueles dias que ficam na história do Brasil. São 126 anos de 

República e mais de 80 anos que as mulheres têm o direito de votar e ser votadas. 

Mas, pela primeira vez, uma mulher assume a Presidência da Comissão de 

Orçamento do Congresso Nacional. Então, é um dia histórico. E poder estar 

participando deste momento é motivo de muita alegria para mim. 
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 A outra alegria é poder participar como membro titular desta Comissão, tendo 

em vista que sou Deputado Federal de primeiro mandato, eleito pelo PMDB do 

Maranhão. Eu sou da área de Ciências Contábeis.  

Sra. Presidente, eu tenho certeza de que, sob a sua Presidência, esta 

Comissão vai obter resultados bastante eficazes. Nós vamos ter o compromisso de 

votar, além da LOA e da LDO, também o PPA. Eu quero crer e creio, pois sei que 

nós vamos construir um planejamento de médio prazo muito importante para o 

nosso País, que vive uma crise econômica grande.  

É lógico que o Executivo irá encaminhar a peça orçamentária, mas nós temos 

que aperfeiçoá-la para que possamos desenvolver o Brasil como um todo e não um 

pedaço apenas. Boa parte do nosso território nacional fica aí como se fosse um 

pedaço de quinta categoria ou um território maltratado, como são o Norte e o 

Nordeste do nosso País. 

 Portanto, V.Exa. pode ter a certeza de que estarei aqui integralmente, assim 

como faço em todas as missões de que sou incumbido. Eu fui, pelo Líder do meu 

partido, incumbido de participar desta Comissão, onde estarei ajudando V.Exa. 

naquilo que for preciso. Pode contar com a minha colaboração. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Deputado Hildo Rocha, 

V.Exa. chegou tão recentemente à Casa, e todos já conhecem a sua disposição ao 

trabalho. O seu conhecimento será imprescindível nesta Comissão. Eu agradeço as 

palavras. 

 Concedo a palavra ao Deputado Danilo Forte. Em seguida, falarão os 

Deputados João Fernandes e Ricardo Teobaldo. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sra. Presidente, eu gostaria de 

ressaltar, como já tinha falado anteriormente, a alegria do PMDB em ter uma das 

suas maiores e mais atuantes militantes, uma pessoa que tem um histórico como o 

da Senadora Rose de Freitas, dirigindo esta importante Comissão num momento 

como este, em que o País busca construir o seu equilíbrio fiscal.  

E cabe a nós aqui nesta Comissão a tarefa de buscar encontrar a equação 

perfeita para a remontagem financeira, que é de fundamental importância para a 

recuperação da credibilidade da Nação, para que ela retome o seu crescimento e 
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possa, a partir do seu desenvolvimento econômico, garantir as conquistas sociais 

que foram acumuladas na sua história recente. 

 Eu acho que o PMDB está de parabéns. E desejamos à Senadora Rose de 

Freitas toda a sorte do mundo. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Deputado Danilo Forte, 

V.Exa. sabe que nós não vamos abrir mão da sua experiência acumulada no 

trabalho junto a esta Comissão e como peão também. Não se esqueça de que eu 

frequento a senzala. (Risos.) Eu sou da ala da Escrava Isaura, que trabalha todo dia.

 Com a palavra o Deputado João Fernando Coutinho. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Boa tarde, nobre 

Senadora Rose de Freitas! Queria também cumprimentar aqui a Deputada Gorete 

Pereira e o Deputado Lelo Coimbra, que compõem a Mesa neste momento de 

eleição da nossa Presidente. Com certeza, não teríamos Parlamentar mais talhada e 

com mais credenciais para ocupar a Presidência desta importante Comissão. É um 

fato histórico, como já foi mencionado por diversos outros Deputados que me 

antecederam. 

 Para mim, que estou em meu primeiro mandato, é motivo de muita alegria e 

satisfação poder conviver, ao longo de todo este 2015, numa Comissão presidida 

por V.Exa., uma Comissão tão importante, que vai tratar de um tema fundamental 

para o nosso País, o Orçamento.  

Os investimentos e a nova forma de financiamento da saúde são necessários 

para diminuirmos o sofrimento por que passa o povo brasileiro nas filas dos 

hospitais. Há os investimentos na área de educação. No Brasil, como foi 

preconizado pela Presidente da República, Dilma Rousseff, esse seria o mandato da 

educação. E nós esperamos que esta Comissão possa sinalizar concretamente com 

maiores investimentos para essa área na nossa peça orçamentária.  

Também na área de infraestrutura, nós vivemos uma crise hídrica muito forte 

no nosso País. O setor elétrico tem grande carência de mais investimentos e, 

sobretudo, de planejamento a médio e longo prazos. Acredito que esta Comissão 

pode especialmente incentivar o Governo para que busque financiar as energias 

renováveis, como a energia solar. Isso é objeto inclusive do Projeto de Lei nº 127, de 

2015, de minha autoria, que trata exatamente desse tema.  
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 Mas, na verdade, na eleição e instalação da Mesa da Comissão, em nome do 

meu partido, o PSB, eu gostaria de parabenizar V.Exa., e todos os demais membros 

desta importante Comissão. Quero cumprimentar também o Deputado do meu 

Estado do Pernambuco, Ricardo Teobaldo. 

E quero dizer que a nossa bancada, não só aqui na Câmara Federal, como 

também no Senado da República, já fez as devidas indicações para a composição 

da Comissão. E contaremos com a colaboração minha, do Deputado Gonzaga 

Patriota, que é um Deputado também decano desta Casa; do Deputado Leopoldo 

Meyer, do Deputado César Messias, que foi Vice-Governador do Estado do Acre; do 

Senador Roberto Rocha; e, ajudando no fortalecimento da representação feminina, 

da nossa Senadora Lídice da Mata, que também comporá esta Comissão. 

 Portanto, nós, do PSB, nos sentimos muito satisfeitos com a condução inicial 

de V.Exa. Não tenho dúvida de que assim será o trabalho ao longo de todo este ano 

de 2015 e, ao término, em dezembro, certamente, apresentaremos à sociedade 

brasileira e ao Plenário do Congresso Nacional uma peça orçamentária que possa 

estar sintonizada com os anseios de toda a sociedade brasileira. 

 Parabéns e conte com o apoio do PSB! 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Muito obrigada pelas 

palavras e conte também com o nosso trabalho conjunto. V.Exa., que chega a esta 

Casa com tanta disposição, pode ter certeza de que esses dois braços vão somar 

muito ao nosso esforço. 

 Deputado Ricardo Teobaldo. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Quero cumprimentar a 

Senadora, Presidente Rose de Freitas; a Deputada Gorete Pereira e os 

companheiros Deputados membros da Comissão. 

 Deputada, ouvindo os companheiros Senadores e Deputados, nós — eu, pelo 

menos, que estou no meu primeiro mandato — estamos tranquilos, pois teremos na 

presidência da Comissão alguém que tem capacidade, que tem competência, que 

conhece o Orçamento. Como disse a Deputado Gorete Pereira há pouco, V.Exa. 

tem inclusive a paciência de saber ensinar e saber orientar. 
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 Eu me sinto muito satisfeito, muito feliz em estar aqui compondo esta 

Comissão, indicado pelo meu partido, o PTB, vindo de Pernambuco, do Estado do 

nosso companheiro o Deputado João Fernando Coutinho. 

 Eu ouvi V.Exa. há pouco dizer que conhece a determinação e a vontade de 

trabalho dos Deputados antigos que compõem esta Comissão. Eu queria dizer pode 

confiar nos novatos que estão chegando. Nós vamos também nos dedicar, vamos 

trabalhar no limite do que pudermos para contribuir para que o seu trabalho, o nosso 

trabalho, enfim, para que esta Comissão consiga o êxito que o Brasil todo espera e 

precisa que se obtenha. 

 Talvez tenha sido mais fácil, eu não sei, ou menos complicado, comandar 

esta Comissão nos anos anteriores, anos de crescimentos que nós tivemos, anos 

mais favoráveis do que este em que estamos. O País vive momentos de 

dificuldades, todos nós sabemos disso. Então, nos momentos de dificuldades, as 

dificuldades são vencidas com talento. E eu sei que V.Exa. tem o talento, pelo que 

ouvi aqui, de comandar esta Comissão e que tudo dará certo ao final desse trabalho. 

 Então, parabéns. Estamos à sua disposição, com muita vontade e muita 

determinação. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Muito obrigada e sei que 

V.Exa. vai exercer um papel importante. Espero que semana que vem seja colocado 

na função para a qual foi inicialmente indicado. 

 Tenho certeza de que me referi aos mais antigos porque já tinha um 

conhecimento prévio, mas quero dizer que não é surpresa nenhuma, ainda mais 

vindo de Pernambuco. Perdemos um grande líder que se esforçava cotidianamente 

por um país mais justo, mais igual. E quando ouvi V.Exa. falar eu me lembrei muito 

dele, do Governador Eduardo Campos, da forma como ele era diligente nas 

questões nacionais. 

 Desculpe-me se, por acaso, na hora de me expressar eu não tenha me 

expressado adequadamente. Mas seja bem-vindo. 

 Com a palavra o Deputado Hugo Leal. 

 O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Senadora Rose de Freitas, é uma 

satisfação poder reencontrá-la aqui na Comissão Mista de Orçamento, eu que fui um 

dos entusiastas da participação de V.Exa. como Vice-Presidente desta Casa e tive 
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muita atenção nos desdobramentos do seu trabalho e também no enfrentamento de 

muitas e muitas sessões do Congresso Nacional em que, pela postura, V.Exa. 

demonstrou o seu caráter, a sua experiência, mas também a sua delicadeza na 

oitiva dos nossos colegas Congressistas.  

 Fico feliz de estar aqui hoje, indicado pelo meu partido, o PROS, para 

participar da Comissão Mista de Orçamento — como já foi dito anteriormente — no 

momento em que o País passa por algumas dificuldades.  

 Provavelmente, era muito melhor ser Presidente da CMO antes, em vista do 

quadro que se apresentava para o País. Mas eu entendo que este é um momento de 

desafio. Eu não tenho nenhuma dúvida de que V.Exa., com seu conhecimento —

como disse nossa colega Deputada Gorete Pereira —, sua capacidade de ensino, 

sua didática pedagógica, vai ser muito útil nesta Comissão. 

 Nós vamos ter um ano de muitas dificuldades no País. Nós estamos 

assistindo a números que nos preocupam, e esses números vão se refletir aqui na 

Comissão Mista de Orçamento. Esses números vão ser objeto de debate nesta 

Comissão Mista de Orçamento. E eu estou muito empenhado, empolgado. Coloco-

me à disposição de V.Exa., pelo contato e pela experiência que V.Exa. tem, pela 

relação que já tivemos aqui no Parlamento, na Câmara dos Deputados, na intenção 

de contribuir.  

 Eu entendo que este é o momento mais delicado e é o momento também em 

que nós temos que unir as nossas forças, não só a base do Governo, mas — e 

principalmente — também os partidos que não compõem essa base, porque aqui, 

afinal de contas, nós estamos tratando de Brasil, e o mais relevante é que nós 

vejamos as alternativas para o nosso País.  

 Então, quero me colocar, desde já, à disposição de V.Exa., retornando à 

Comissão Mista de Orçamento. Meu olhar estará atento ao País e obviamente ao 

meu Estado, o Rio de Janeiro, como coordenador da bancada. Tenho visto com 

preocupação o que acontece no meu Estado, o Rio de Janeiro, o que acontece no 

Estado de V.Exa., o Espírito Santo. São Estados que vêm sofrendo com essa crise, 

com tudo o que se passa também com a indústria do petróleo.  

 Então, Senadora Rose de Freitas, quero apenas registrar aqui, em meu 

nome, em nome do meu partido, a satisfação de ter V.Exa. à frente desta Comissão 
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neste momento difícil. É sempre assim: toda vez que nós encontramos dificuldade, 

nós vamos buscar um ombro amigo, mas capacitado para atender, para, com 

equilíbrio, dar as alternativas de que o País precisa. Eu não tenho nenhuma dúvida 

em afirmar que, à frente desta Comissão, com certeza, V.Exa. vai dar a 

oportunidade para o País discutir os seus problemas, mas, com certeza também, 

encontrar essas alternativas.  

 Portanto, confiando na sua experiência, no seu trabalho, na sua dedicação e 

obviamente no amor que V.Exa. nutre por seu Estado, pelo Espírito Santo, nós aqui 

da Comissão — eu particularmente — estaremos bem empenhados e empolgados 

para começar esse trabalho na Comissão Mista de Orçamento. Depois de 2 anos 

afastado, estou renovado, agora com muita animação, apesar de todas as 

dificuldades, que vamos discutir no futuro. Entendo que a palavra dificuldade 

antecede a palavra oportunidade. Nós teremos muitas oportunidades de traçar 

ações, alternativas para a construção de um País melhor. Seja do ponto de vista da 

receita, seja do ponto de vista da despesa, nós aqui na CMO, recuperando o status 

quo desta Comissão, precisamos demonstrar ao País que temos alternativas, não 

apenas do Governo, mas do Parlamento. Essa é a peça mais importante que nós 

temos aqui no Congresso Nacional.  

 Muito obrigado.  

 Parabéns! Que Deus abençoe os seus trabalhos. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Deputado, V.Exa. sabe 

da importância que tem para o Parlamento. O povo do Rio de Janeiro também sabe 

— sempre o traz de volta, em todas as eleições, credenciando V.Exa. a fazer o  seu 

papel nesta Casa.  

 Eu, particularmente, quero expressar minha felicidade de tê-lo aqui como 

companheiro nessa batalha.  

 Recentemente, o Ministro Levy, falando do programa de ajuste fiscal, fez uma 

observação que me chamou muito a atenção. Ele disse que esse ajuste tem como 

objetivo reverter a deterioração das contas públicas, externas também. Para 

reconquistar a confiança do mercado, é preciso fazer esse ajuste e permitir que a 

economia volte a crescer.  
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 Então, é este momento e são estes os desafios que nós estamos enfrentando 

hoje, na Comissão de Orçamento. É um verdadeiro enfrentamento. Não será uma 

Comissão de omissão, nem será uma Comissão que desconhece dados concretos 

do País.  

 Portanto, o cenário pode ser muito negativo para alguns, mas é neste cenário 

e neste momento difícil que nós temos que labutar, trabalhar e oferecer ao País uma 

peça orçamentária ajustada à sua realidade, mas com indícios de uma saída junto 

com o Governo, para que possamos superar nossas dificuldades. V.Exa. tem um 

papel importante nessa hora.  

 O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Permita-me, Sr. Presidente, só para 

deixar... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Por favor, pode encerrar. 

 O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Só queria deixar clara uma circunstância. 

Aproveitando as palavras de V.Exa., eu não poderia evitar esta fala. Nós temos que 

deixar de ser apenas um mercado para ser uma nação. E essa discussão passa, 

efetivamente, pela questão orçamentária. Nós não somos apenas um mercado. O 

Brasil não é só um mercado. Nós somos uma nação. Nós precisamos fazer essa 

discussão, e a CMO tem um papel fundamental para isso. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Pois não, Deputado 

Gaguim.  

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Gostaria de parabenizar 

a nossa Presidente e de me colocar à disposição para caminharmos juntos. Sugiro 

que percorramos o País, as Assembleias, ouvindo os Presidentes das Comissões, 

os Estados, as Câmaras Municipais, para que possamos fazer um orçamento, um 

planejamento que atenda desde o Município menor ao Governo Federal. Então, eu 

gostaria de propor que fizéssemos uma agenda positiva, percorrendo não todos os 

Estados, mas as regiões do nosso País.  

 Muito obrigado. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu queria dizer que, na 

próxima reunião, convocada para terça-feira, às 18 horas, estaremos prontos para 

receber os requerimentos, as sugestões de todos.  
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 Neste momento, vou encerrar a presente sessão, agradecendo a presença de 

todos.  

 Muito obrigada. 

 

 




