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O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Há número regimental para 

abertura dos trabalhos. 

 Assumo a condução dos trabalhos, conforme estabelecido no art. 14 da 

Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional. 

 Daremos início à reunião de instalação e eleição da Mesa da Comissão Mista 

de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

 Declaro instalada a Comissão para o ano de 2015. 

 Aguardaremos o quórum de deliberação. 

 Suspendo a reunião por 15 minutos até atingirmos quórum para deliberação. 

 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL  - Questão de ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Pois não. 

 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL  - Está tendo votação no plenário da 

Câmara. Essa votação vai ser prolongada. Não pode ter Comissão concorrente. 

Como vamos ficar? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Nós teríamos que ter um 

acordo com o Presidente Eduardo Cunha para suspender a Ordem do Dia por 5 

minutos, para fazermos a aclamação da eleição da Mesa, que tem indicações únicas 

para os cargos. 

 Estou aguardando a Senadora Rose de Freitas, nossa colega, Deputada por 

muitos anos nesta Comissão, e a confirmação do acordo com o Deputado Eduardo 

Cunha, para que possamos, num breve período de suspensão da Ordem do Dia, 

fazer a deliberação. Acho que seria perfeitamente possível. Estamos só aguardando 

a formação do quórum de deliberação para patrocinarmos o acordo. 

 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL  - Sr. Presidente, o Senado Federal já 

encerrou a sua Ordem do Dia. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Obrigado, Senador 

Pimentel. 

 O Senado já está sem Ordem do Dia. A Câmara certamente vai se prolongar 

por algum tempo. Nós poderemos manter os nossos debates. E, se desejarem os 

senhores, posso deixar a palavra aberta em vez de suspender a sessão. 

 Pois não, Senador Ricardo Ferraço. 
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 O SR. SENADOR RICARDO FERRAÇO  - Sr. Presidente, eu estou passando 

aqui apenas para deixar registrado e consignado a enorme satisfação com o 

indicativo de que a Senadora Rose de Freitas será conduzida à condição de 

Presidente da Comissão Mista de Orçamento, após uma longa, exitosa e efetiva 

militância não apenas na Câmara dos Deputados, mas especificamente na 

Comissão Mista de Orçamento, tendo atuado quero crer em todos os cargos, que 

qualquer um de nós pode ter oportunidade de militar, como Relatora Setorial ao 

longo de muitos anos. 

 Sou testemunha do esforço da hoje Senadora Rose de Freitas, sobretudo 

com relação à sua dedicação naquelas discussões que se prolongam às vezes até 

muito próximo do Natal. A Senadora Rose de Freitas, sacrificando seu convívio 

familiar, seu convívio com amigos, ficava aqui até o encerramento de debates na 

Comissão Mista de Orçamento. 

 Esta é a modesta e humilde homenagem que faço à minha querida 

companheira, minha conterrânea, Senadora da República, Rose de Freitas, na 

antessala de ela ter o coroamento de uma carreira política exitosa, assumindo a 

Presidência da Comissão Mista de Orçamento, representando não apenas os 

Deputados e as Deputadas, mas também os Senadores e as Senadoras, na certeza 

e na convicção de que ela estará conduzindo esta Comissão neste ano, um ano com 

características muito próprias, em que nosso País está enfrentando desafios no 

campo fiscal, no campo político, no campo econômico e, evidentemente, no campo 

orçamentário. 

 Portanto, são com estas modestas palavras que quero agradecer a S.Exa. a 

generosidade pelo uso da palavra, para deixar consignado a minha modesta, porém, 

sincera homenagem à Senadora Rose de Freitas, que será eleita Presidente da 

Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional brasileiro. 

 Muito obrigado a S.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Obrigado, Senador Ricardo 

Ferraço. 

 Está aberta a inscrição aos Srs. Parlamentares para fazerem uso da palavra. 

 Com a palavra a Senadora Marta Suplicy. 
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 A SRA. SENADORA MARTA SUPLICY  - Sr. Presidente, quero parabenizar a 

Senadora Rose de Freitas por essa indicação. S.Exa. galgou todos os postos 

sempre com uma dedicação exemplar. 

 Quero dizer que fomos protagonistas na Câmara dos Deputados e no Senado 

Federal das Vice-Presidências, o que já foi uma quebra de uma tradição masculina. 

E agora quebramos no Orçamento. 

 Então, quero dizer que é uma alegria imensa nós termos uma pessoa do peso 

da Senadora, e que vai poder fazer um belíssimo trabalho, que nos deixará a todas 

muito orgulhosas. 

 Muito obrigada, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Obrigado, Senadora Marta 

Suplicy. 

 Com a palavra o Deputado Evair de Melo. 

 O SR. DEPUTADO EVAIR DE MELO  - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Senadores, colegas Deputados, também quero registrar a oportunidade que esta 

Comissão vai ter com a Liderança da Senadora Rose de Freitas presidindo, como 

tudo indica, esta Comissão. 

 A Rose é uma dessas pessoas que faz opção pela vida pública, que se 

dedica integralmente à vida pública, coloca sentimento, coloca conhecimento, coloca 

razão e coloca paixão em suas ações. Lembro que a então Deputada Rose foi a 

primeira mulher a ter assento na Mesa da Presidência da Câmara Federal e a 

presidir aquela Casa, o que deu às mulheres um novo oxigênio. 

 Então, tenho certeza de que esta Comissão, a partir do momento em que for 

liderada pela Senadora Rose, trará, aí sim, um debate qualificado e oportuno para 

este ano, pois é preciso gente que tenha Política com “P” maiúsculo no sentimento e 

no coração para conduzir programas tão importantes para o Brasil. E claro, com toda 

certeza, é um orgulho para o meu pequeno Estado do Espírito Santo poder oferecer 

ao País a competência e o currículo da Senadora Rose de Freitas para conduzir 

esse trabalho. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Obrigado. 

 Com a palavra o Deputado Lelo Coimbra. 
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 O SR. DEPUTADO LELO COIMBRA  - Sr. Presidente Ricardo, da mesma 

forma como o Deputado pelo Espírito Santo e membro titular da Comissão de 

Orçamento, fico muito feliz de poder estar sob a presidência da Deputada, agora 

Senadora Rose de Freitas. Nós nos acostumamos tanto a falar de Rose como 

Deputada, pelos mandatos exercidos, que temos de nos habituar com sua condição 

de Senadora. 

 A Senadora Rose de Freitas demonstrou, ao longo de seus mandatos de 

Deputada e nos espaços que ocupou na Câmara e na Comissão de Orçamento 

como membro titular, que sempre esteve em busca de soluções para o Estado e 

para o fortalecimento do Parlamento, e tê-la à frente da Comissão de Orçamento, 

em seu primeiro mandato no Senado, é motivo de muito orgulho para todos nós, até 

por sua capacidade e pelo espaço que passa a ocupar. E principalmente porque o 

nosso Espírito Santo tem tido muitas lutas, ao longo desses últimos mandatos com 

os Governadores, com as nossas bancadas, com a Rose sempre presente, 

buscando suprir necessidades pactuadas entre União e Estado, mas que, em geral, 

não têm sido cumpridas, não têm sido levadas a termo. 

 E essa posição do Estado na Comissão, em especial a posição da Senadora 

Rose à frente da Comissão como Presidente, com certeza nos fortalecerá muito 

ainda nas condições que haveremos de buscar para fortalecer não só a Comissão 

de Orçamento e o conceito de Orçamento da União, mas também o nosso Estado 

do Espírito Santo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Com a palavra o Senador 

Roberto Rocha. 

 Queria chamar a Deputada Ana de Castro, por favor. 

 Poderia fazer a gentileza, queria falar com V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - É Forte! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Deputado Danilo Forte, 

desculpe-me. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - De Minas Gerais. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Senador Roberto Rocha. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sr. Presidente, Deputado Caio Narcio. 
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 O SR. SENADOR ROBERTO ROCHA - Sr. Presidente, também quero 

aproveitar a oportunidade para registrar o meu contentamento, a minha satisfação 

de, nesta Comissão de Orçamento do Congresso Nacional — que está retornando 

com o convívio dos Deputados —, e agora como Senador da República, ter o 

privilégio de ter a nossa Senadora como Presidente desta Comissão. 

 A Senadora Rose de Freitas, que, por tantos anos, foi Deputada Federal aqui 

na Câmara e membro atuante da Comissão de Orçamento, juntamente com V.Exa., 

vai presidir, num ano muito difícil, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização. Mas eu confio muito na capacidade da Senadora Rose e da 

Mesa desta Comissão, que vai ser aclamada no dia de hoje. Confio também na 

capacidade que tem a Câmara de escolher um Deputado Federal com o perfil de 

V.Exa. para ser o Relator-Geral do Orçamento da União este ano. 

 O País vive uma grande crise econômica, que tem muito arroxo fiscal. 

Naturalmente, temos que estar muito atentos a isso. Neste ano, temos uma previsão 

de crescimento negativo e uma inflação que beira os dois dígitos, então, é claro que 

temos um trabalho muito grande para programar o nosso Orçamento de 2016 e para 

fiscalizar a execução do Orçamento que acabamos de aprovar. Aprovamos muito 

tarde, é verdade, esse Orçamento de 2015 e, até o QDD — Quadro de 

Detalhamento da Despesa ser feito, estamos chegando ao meio do ano.  

 Concluo, assim como comecei, cumprimentando a Senadora Rose. Vejo ali o 

Senador José Pimentel, que também foi membro desta Comissão como Deputado 

Federal, assim como eu. Nós queremos aqui continuar ombreados no sentido de 

produzir a principal peça orçamentária, o principal documento legal do Brasil, que é 

o Orçamento, da melhor maneira possível e que seja exequível. 

 Deixo aqui os meus cumprimentos à Senadora Rose e também a V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Obrigado. 

 Concedo a palavra ao Deputado Caio Narcio. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sr. Presidente, eu queria falar da 

importância desta Comissão para o destino do Brasil e da expectativa que nós 

temos no sentido de que esta Comissão volte a ter a importância que já teve em 

outros momentos na discussão orçamentária do Brasil. 
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 É importante ressaltar o que aconteceu, no ano passado, com a LDO, e com 

a votação do Orçamento neste ano. A preocupação que nós temos é que o resultado 

do nosso trabalho não se torne uma peça figurativa, mas que ele represente a 

execução, de fato, do Orçamento que aqui for votado, e que a discussão que 

acontece aqui seja levada a sério pelo Governo. 

 A gente tem uma expectativa muito grande a respeito do encaminhamento da 

Presidente Rose e de V.Exa. como Relator. Há também a expectativa de que, em 

suas mãos, a gente possa ter uma Comissão que realmente volte a ter o 

protagonismo que lhe cabe. E que a partir das atitudes aqui dentro tomadas, o 

Orçamento seja, na verdade, a realização do que esta Comissão vai poder escolher, 

e que, por fim, seja votado no plenário o resultado de muito trabalho e muita 

discussão. 

 Deixo aqui a nossa expectativa de que a Comissão de Orçamento possa 

voltar a ter o seu protagonismo e ocupar, de fato, o espaço que lhe cabe. Deixo 

também a confiança na Senadora e em V.Exa., que, a partir de hoje, possam ser 

eleitos aqui e tenham, em suas mãos, a condução dos caminhos desta Comissão. 

Contem conosco, com a nossa presença permanente dentro desta Comissão. 

 Da parte de V.Exa. e da nossa futura Presidente, contamos com a isenção de 

quem quer discutir o Brasil acima de partidos e, que, acima de tudo, respeite a 

vontade soberana desta Comissão, e que ela seja tratada como merece. Essa é a 

nossa expectativa. Tenho certeza de que, nas mãos de V.Exas., vamos ter um 

grande trabalho a fazer durante o ano. Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Com a palavra o Deputado 

Rômulo Gouveia. 

 O SR. DEPUTADO RÔMULO GOUVEIA - Sr. Presidente, primeiro, quero 

dizer da minha alegria em voltar a esta Comissão. Tive a oportunidade, quando 

exerci outro mandato, de, por duas vezes, participar desta Comissão. Com certeza, 

a Senadora Rose, que já tem conhecimento, já presidiu esta Casa, a Câmara, sabe 

do trabalho do Congresso, terá uma tarefa difícil, mas tenho certeza de que contará 

com todos. Quero, também, cumprimentar V.Exa., que também volta a esta Casa e 

que já atuou nesta Comissão. 
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 Então, eu quero aqui, em nome do meu partido, agradecer à Liderança a 

indicação, e farei de tudo para trabalhar em conjunto. Principalmente em função da 

conjuntura atual do Brasil, esta Comissão tem um papel importante. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Com a palavra o Deputado 

Edmilson Rodrigues. 

 O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Sr. Presidente, espero que 

nós possamos consolidar logo a Presidência da Comissão, e que a Comissão tenha 

êxito. Mas quando eu falo em êxito, pode ser que o que signifique êxito para mim 

seja diferente para outros Deputados e Senadores. 

 No debate sobre o Orçamento de 2015, eu encaminhei, pelo PSOL, 

Presidente, e uma das observações que eu fazia era a de que, para um Orçamento 

de quase 2,9 trilhões, estavam comprometidos 47% com o pagamento ou 

amortização da dívida pública. 

 Fora do plenário, fora da tribuna, eu, o Deputado Chico, Deputado Ivan e 

outros companheiros, conversávamos com alguns Senadores, inclusive com o 

Senador Jucá, e eu posso dizer o que se conversou informalmente. Questionando 

esse pagamento de 47%, quase a metade do Orçamento, ele dizia: “Nós não temos 

como interferir nisso”. Então, é como se nós fôssemos um Poder autônomo, mas 

nem tanto, que a harmonia não é bem assim, porque há imposições que estão para 

além do nosso poder de decidir. 

 Então, esta nossa Comissão tem que questionar esses termos. Há de se 

fazer um debate profundo sobre o comprometimento do Orçamento Público e dos 

Planos que deverão ser sustentados por ele, mas que se tornam inviáveis, em 

grande medida, por conta do estrangulamento financeiro que tem como base o 

pagamento de uma dívida, em grande medida — se fizermos uma auditoria, vamos 

comprovar —, em grande medida, ilegal e uma dívida impagável. 

 Então, é uma opinião que eu queria expressar, e eu espero que nós 

inauguremos um novo momento, uma nova fase, sob o comando de uma mulher — 

no mês de março —, para que não fiquemos debatendo neste Poder se tiramos mais 

ou menos direitos dos pobres, como tem ocorrido. 

 Agora mesmo, eu vim de um debate que tratou de uma portaria que tentava 

jogar para entre 50 e 59 anos a obrigação do SUS com exames preventivos do 
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câncer de mama. Ora, como então admitir uma ideia dessas, uma portaria mudando 

uma lei que garante esse exame para, exatamente, diminuir os custos do tratamento 

de câncer, mas também para salvar vidas de mulheres! São 75 mil casos de câncer 

de mama detectados anualmente neste País! 

 Então, economiza-se, comprometendo a vida, a qualidade de vida, porque o 

País está argolado com o pagamento de uma dívida totalmente espúria. Então, é 

minha opinião, que nós tenhamos sorte e que esta Comissão caminhe por outros 

rumos, afirmando a autonomia do Poder e questionando esses programas que nos 

impõem 1,4 bilhão sem que nós possamos discuti-los, porque já estará 

comprometido antecipadamente com o pagamento de juros e amortizações. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Não haverá suspensão da 

Ordem do Dia da Câmara dos Deputados.  

Então, vou encerrar a sessão, antes, convocando, para o dia 31 de março, às 

14 horas, esta Comissão para a eleição da Mesa Diretora. 




