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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Declaro iniciada a 6ª 

Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da pauta. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sra. Presidenta! 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Estou ainda na abertura. 

 Comunico que há número no Senado e na Câmara dos Deputados, mas, em 

virtude, sobretudo, de ter-se iniciado a Ordem do Dia no Senado e na Câmara dos 

Deputados, suspendo esta reunião.  

 Convoco a continuação para amanhã, dia 26, quarta-feira, às 14 horas. 

 (A reunião é suspensa.)  
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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Declaro reiniciada a 6ª Reunião 

Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 

destinada à apreciação das matérias constantes da pauta. 

 Há quórum para deliberação na representação da Câmara dos Deputados e 

na do Senado Federal. No entanto, eu vou suspender a reunião por 10 minutos, para 

que eu possa atender à necessidade de esclarecimento, com os Líderes, na sala 

contígua. 

 Está suspensa a reunião. 

 (A reunião é suspensa.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Declaro reiniciada esta 

6ª Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, que estava destinada — apesar de termos número e quórum para a 

deliberação nas duas Casas — a apreciar a LDO.  

 A única coisa que não podem me pedir na vida pública é que eu escamoteie a 

verdade. A verdade sobre o que aconteceu é que todos os Líderes foram favoráveis 

a essa votação, ressalvado o PMDB. Eu sou obrigada a encerrar a reunião, porque, 

sem acordo, nós não poderemos votar, o que eu lamento profundamente.  

 Incansavelmente, eu tenho procurado o entendimento. É lógico que todas as 

questões têm que ser respeitadas, todas as dúvidas esclarecidas, todas as 

polêmicas dissipadas, mas, neste momento, não há o consenso que sempre 

propugnamos, para que nós tivéssemos um bom andamento do trabalho desta 

Casa. 

 Portanto, eu não vou suspender a reunião, vou encerrá-la. Aqueles que 

quiserem comparecer à reunião, na próxima terça-feira, às 14 horas — todos, com 

seus partidos e Líderes —, que compareçam para votar a LDO. 

 Meu compromisso seria votar a LDO, no máximo, até o dia 31 de agosto ou 

dia 1º de setembro. Vamos ver se isso acontecerá na segunda-feira, porque há uma 

expectativa de vários segmentos, de servidores, de categorias. Muitas das ações 

que o Governo Federal deve adotar, em diversas áreas, dependem do que aqui tiver 

sido votado e, evidentemente, publicado, depois, por esta Comissão. 

 Também quero esclarecer às pessoas que aqui se encontram que o Relator 

da LDO foi absolutamente pertinente e cumpriu todos os prazos. Quando tivemos 
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que enxugar as matérias, reduzir a prioridade de cada Estado, assim foi feito. 

Portanto, eu só tenho a agradecer a sua participação e a de todos os que aqui 

estão. 

 Declaro encerrada esta votação. Convoco reunião para a próxima terça-feira, 

às 14 horas. 

 Está encerrada a presente reunião. 

 

 


