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I - ABERTURA DA SESSÃO 

 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - A lista de presença registra na Casa o 

comparecimento de 456 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados. 

 Está aberta a sessão. 

 Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos nossos 

trabalhos. 

 

II - LEITURA DA ATA 

 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Fica dispensada a leitura da ata da 

sessão anterior. 

 

III - EXPEDIENTE 

(Não há expediente a ser lido) 
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 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Passa-se às 

 

IV - BREVES COMUNICAÇÕES 
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 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Indago aos Deputados se podemos 

manter o painel. (Pausa.) 

 Está mantido o painel. (Pausa.) 

 Quero dizer aos nobres Deputados que é necessário vir a um dos microfones 

para que seja solicitado novo painel. 

 O SR. RAFAEL MOTTA (PSB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, está mantido o painel. V.Exa. fez o pedido, e ninguém se pronunciou. 

Então, foi mantido o painel. 

 O SR. ANGELIM (PT-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Peço novo 

painel, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Mas o nobre Parlamentar pediu o novo 

painel, e está deferido o pedido: novo painel. 
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 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Concedo a palavra à nobre Deputada 

Keiko Ota, pelo tempo regimental de 5 minutos. 

 A SRA. KEIKO OTA (PSB-SP. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, hoje, quando eu passei pelo corredor de acesso ao Plenário 

da Câmara dos Deputados, pude contemplar a beleza e a riqueza de informações 

que constam na exposição alusiva ao centenário do grande político e, acima de 

tudo, grande cidadão que foi o Sr. Miguel Arraes.  

 Confesso a V.Exas. que fiquei emocionada ao rever a história desse grande 

homem. Ele marcou o nosso País pelo compromisso que assumiu na luta contra a 

desigualdade social. A sua experiência de vida e a lembrança da origem humilde 

fizeram-no direcionar a sua força e determinação para poder ofertar melhores 

condições de vida ao povo do campo. 

 Outro grande objetivo sempre idealizado por Miguel Arraes durante a sua vida 

política foi o de proporcionar uma educação de qualidade ao povo e, acima de tudo, 

defender a democracia brasileira. Ele foi um grande idealista e inspiração para todos 

os que desejam direitos iguais para todos os brasileiros. 

 Quando me filiei ao Partido Socialista Brasileiro, uma das razões que me 

fizeram procurar esse partido foi exatamente a história que o partido e o Sr. Miguel 

Arraes escreveram juntos. Temos as mesmas convicções e os mesmos propósitos, 

e espero continuarmos essa parceria por muito tempo. 

 Meu querido Miguel Arraes, onde quer que esteja, quero agradecer a lição de 

amor ao próximo que nos deixou neste palco da vida, cuja lição é o amor e o perdão. 

 Muito obrigada. 

 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Muito obrigado, Deputada Keiko Ota. 
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 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Concedo, neste momento, a palavra à 

Deputada Janete Capiberibe, pelo tempo regimental de 5 minutos. 

 A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, colegas Parlamentares, há alguns dias conheci as estudantes Ane 

Caroline, de 17 anos, do Igarapé Fortaleza, no Município de Santana, e Amanda 

Thaís, de 18 anos, do Bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Município de 

Macapá. A estudante Ane Caroline é do Bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 

em Macapá, e a Amanda Thaís, de 18 anos, é do Igarapé Fortaleza, no Município de 

Santana. As duas são do Estado do Amapá. 

 As duas, Sr. Presidente, estudaram e estudam em escola pública. Destacam-

se pela dedicação, com o apoio da família, apesar das dificuldades. 

 Ane Caroline concorreu com quase 19 mil estudantes do Brasil e foi 

escolhida, com outros 49 adolescentes, para participar de um programa da 

Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Em janeiro, viaja para aquele país. Terá 

10 minutos para falar das riquezas e potencialidades do nosso querido Amapá, vai 

conhecer a Casa Branca e a futura primeira-dama dos Estados Unidos. Ano que 

vem, começa o curso de Letras na universidade pública UNIFAP. 

 Amanda Thaís dos Reis Fernandes conquistou três medalhas na Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, sendo a última medalha de ouro. 

Hoje, cursa o segundo semestre de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do 

Amapá — UNIFAP. Quer ser doutora na área. Passa o dia na universidade, para 

economizar e ter mais tempo para estudar. 

 São histórias de jovens que venceram e servem de exemplo. 
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 Por isso, Sr. Presidente, solicito a divulgação dessa história tão bonita dessas 

duas jovens mulheres nos órgãos de comunicação desta Casa e no programa A Voz 

do Brasil, especialmente. 

 Muito obrigada. 

 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Muito obrigado, Deputada Janete 

Capiberibe. 
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 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Passo a palavra neste momento ao 

Deputado Marcus Pestana, pelo tempo regimental de 5 minutos. 

 O SR. MARCUS PESTANA (PSDB-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, tempos bicudos os nossos. Crescem 

a intolerância e o sectarismo. A globalização vai deixando suas vítimas pelo 

caminho, despertando a reação dos marginalizados pelo curso das coisas. A 

abundância gerada pela revolução tecnológica não é bem repartida. As guerras, a 

fome e a miséria produzem um enorme contingente de deserdados. A imigração em 

massa e o desemprego alimentam ódios recíprocos. O xenofobismo e 

fundamentalismos radicais geram conflitos abertos ou latentes que abraçam a cena 

contemporânea.  

 A vitória de Trump nos Estados Unidos da América, a expressiva votação da 

extrema Direita na Áustria, a vitória do Brexit na Grã-Bretanha, a derrota da reforma 

constitucional na Itália, as perspectivas de radicalização na França, a forte presença 

do terrorismo como ameaça permanente são faces de um mundo que não oferece 

às novas gerações um horizonte alvissareiro. A intolerância racial, religiosa e política 

preenche os vazios deixados por uma globalização que incorpora o livre trânsito de 

mercadorias e capitais, mas não consegue lidar com o deslocamento dos excluídos.  

 A convivência com as diferenças e a necessidade da construção democrática 

de consensos progressivos tornam-se cada vez mais difíceis. Certa vez Gandhi 

afirmou: “tolerância é uma necessidade em todos os tempos e para todas as raças. 

Mas tolerância não significa aceitar o que se tolera”. Conviver com a divergência não 

é fácil. O dogmatismo e o sectarismo derivado obstruem canais de diálogo. É 

necessária uma atitude aberta, do ponto de vista comportamental, existencial e 
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intelectual. É preciso reconhecer a legitimidade do outro e entender que nem sempre 

há uma única verdade. 

 Em perspectiva diversa, o filósofo francês Raymond Aron nos disse: “se a 

tolerância nasce da dúvida, que nos ensinem a duvidar dos modelos e utopias, a 

recusar profecias da salvação, os arautos de catástrofes”. O fanatismo e o 

radicalismo, terrenos férteis de intolerância, não constroem pontes e sim abismos. E, 

como apontou Diderot: “do fanatismo à barbárie, não há mais do que um passo”. 

 O Brasil, mergulhado em grave e multifacetada crise, não foge à regra. A 

intolerância e o sectarismo crescem de forma veloz e desordenada. O debate atual é 

marcado pela intransigência. O pensamento fica prisioneiro de “verdades absolutas” 

pré-concebidas. Preconceitos e atitudes agressivas contra os “diferentes” ganham 

corpo. Nelson Rodrigues alertou sobre essa atitude: “se os fatos são contra mim, 

pior para os fatos”. As redes sociais, grande avanço civilizatório, se tornam um 

verdadeiro campo de guerra a jorrar intolerância, intransigência, calúnias e 

agressões gratuitas. 

 Urge recuperar o espírito de grandes democratas que nos trouxeram até aqui, 

como de Juscelino Kubitschek, Ulysses e Tancredo, que cultivaram a arte da política 

como campo de diálogo e disputa, inspirados no interesse público e nacional e 

marcados pelo respeito aos divergentes e pela busca dos consensos que fizeram o 

Brasil avançar. 

 É um momento grave da vida nacional. A intolerância e o radicalismo 

abraçam a conjuntura. Todos, independentemente de partidos, compromissos 

ideológicos e alinhamentos políticos, têm a obrigação de estabelecer um verdadeiro 
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diálogo nacional, para que consigamos fazer a travessia e, em última análise, salvar 

a nossa democracia e a própria República. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente.  
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 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Concedo a palavra ao nobre Deputado 

Waldenor Pereira. (Pausa.) 

 V.Exa. dispõe de até 5 minutos. 

 O SR. WALDENOR PEREIRA (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, prezados colegas Parlamentares, a Proposta de Emenda à Constituição 

nº 287, de 2016, que trata da reforma da Previdência, é, na verdade, na minha 

opinião, um presente de Natal do Governo golpista e ilegítimo de Michel Temer 

àqueles que saíram às ruas na defesa do impeachment da nossa Presidenta Dilma 

Rousseff, àqueles que apoiaram os candidatos do PMDB, do DEM, do PSDB, nas 

últimas eleições.  

 A apresentação desta proposta de emenda à Constituição é uma prova 

inequívoca de que a Presidenta Dilma Rousseff, mulher honrada, honesta, que não 

cometeu nenhum ato de improbidade administrativa, de malversação de recursos, 

que não atentou contra a Constituição Federal, foi vítima de um golpe parlamentar. 

Após quase 3 anos da Operação Lava-Jato — mais de mil processos instaurados, 

mais de 500 buscas e apreensões, mais de 100 delações premiadas, com centenas 

de horas de gravações —, nada, absolutamente nada, foi identificado contra essa 

Presidenta honrada, honesta, que, eleita pelo povo brasileiro com mais de 54 

milhões de votos, governou o nosso País por esse período. 

 O uso da temática da corrupção para nos agredir mostrou-se uma cortina de 

fumaça, até porque a maioria absoluta dos corruptos são os golpistas que acabaram 

permitindo a ascensão deste Governo ilegítimo ao poder no Brasil. 

 Na nossa opinião, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, essa 

PEC que propõe a reforma da Previdência Social representa mais um capítulo de 
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tantas iniciativas maldosas tomadas por este Governo ilegítimo, que afronta 

diretamente os interesses do povo brasileiro.  

 Primeiro, eles promoveram uma reforma administrativa e extinguiram vários 

Ministérios importantes na implementação de políticas públicas, como o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério da 

Previdência, Ministérios que cuidavam, de forma especial, dos interesses das 

mulheres, da promoção da igualdade e dos direitos humanos, e, em seguida, 

aprovaram a entrega do pré-sal.  

 Posteriormente, aprovaram a nesta Casa e, recentemente, no Senado 

Federal, a chamada PEC 241/55, que estabelece o teto de gastos, o congelamento 

de gastos por 20 anos, com duras repercussões na vida do nosso povo, 

especialmente do povo mais pobre.  

 Agora, apresentam-nos essa reforma da Previdência que estabelece a idade 

mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres e uma contribuição 

mínima de 49 anos para que o trabalhador possa ter direito à sua aposentadoria 

integral, entre outras maldades já amplamente divulgadas e debatidas pela 

comunidade brasileira. 

 Por isso, Sr. Presidente, nesta oportunidade, mais uma vez, nós queremos 

repudiar a tramitação desta PEC que trata da reforma da Previdência Social, por se 

tratar de mais uma iniciativa que golpeia de morte os direitos sociais e trabalhistas 

do povo brasileiro, especialmente dos nossos trabalhadores mais pobres do Brasil. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Obrigado, Deputado Waldenor Pereira. 
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 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Convido neste momento a Deputada 

Benedita da Silva para usar a tribuna, nas Breves Comunicações, pelo tempo 

regimental de 5 minutos. 

 A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje ocupo esta tribuna para falar de um tema 

que tem sido alvo de grandes debates nesta Casa, que é a reforma da Previdência. 

 Quero apontar que esta reforma não é benéfica à população brasileira pobre 

e, principalmente, às mulheres. Examinando esta matéria, vamos observar que ela 

tira direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Tira direitos conquistados nos 

casos de acidente — benefícios recebidos pelo tempo necessário para a licença ou 

afastamento por razões de doença, por razões de acidentes ou coisa dessa 

natureza.  

 Mas vejam só: no que está colocado aqui, é bom que as pessoas que nos 

ouvem prestem muita atenção, porque, por mais que se explique, não se chega a 

uma solução real e concreta. 

 A suspeição sobre a realização da perícia leva a que eles digam que é 

preciso, nesta reforma, acabar com as irregularidades. Eu pergunto, porque já 

fizemos isso na Comissão de Seguridade Social e Família: de quem estão 

desconfiando? Eles estão desconfiando dos peritos? São eles quem determina 

aqueles que devem ou não receber um benefício. São eles quem pode, 

perfeitamente, após 120 dias, fazer uma revisão pericial, para depois, então, 

constatar se será ou não dada continuidade ao recebimento dos benefícios. 

 Mas o que está colocado obriga o retorno do trabalhador ao local de 

adoecimento. O que quer dizer isso? Um trabalhador que trabalha numa fábrica de 
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gelo, vamos assim dizer, por razões como a friagem, coisas dessa natureza, pega 

uma pneumonia. Já é colocado para ele que ele tem 120 dias para se cuidar. Se não 

melhorar nesses 120 dias, se tiver alguma outra complicação, ele terá que voltar a 

pedir benefício. 

 Olhe, Sr. Presidente, esse pacote não considera as contribuições individuais 

prévias dos autônomos, das pequenas empresas.  

 Eu fico a pensar que esta Casa acabou de votar, e foram sancionados no 

Senado Federal, os direitos da trabalhadora doméstica. Agora que o Brasil 

conseguiu fazer isso com mulheres e homens que já trabalham há 20, 30 anos, eles 

terão que trabalhar até 65 anos. Eles terão, Sr. Presidente, que amargar mais uma 

vez o fato de que vão morrer — vão morrer — sem aposentadoria. 

 E algo é interessante, Sr. Presidente. Eu, que trato muito da questão racial, 

vejo três questões aqui. A Constituição brasileira, que nos concede direito, não pode 

permitir a Lei dos Sexagenários de novo. O escravo acima de 60 anos era 

despedido. Diziam que ele tinha liberdade, mas ele já não tinha mais condições 

físicas, já não tinha mais como pegar uma enxada, já estava por demais 

desgastado, até pelos castigos que tomava, à medida que trabalhava, para que 

produzisse mais. Uma tremenda ignorância! 

 Depois houve a chamada Lei do Ventre Livre. Nós não temos mais a Lei do 

Ventre Livre, porque aqueles que defendem a família, que defendem as crianças, 

estão votando para que as mulheres não tenham licença-maternidade. Isso é 

inconcebível, Sr. Presidente! 

 Deixo aqui a íntegra do meu pronunciamento, do qual peço divulgação pelos 

meios de comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil. 
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 Obrigada. 

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, ocupo essa tribuna para registrar 

ao povo brasileiro a minha total indignação com a proposta de reforma da 

Previdência apresentada pelo ainda Presidente Temer.  

 Inicio este breve comunicado perguntando a todos e todas nesta Casa: por 

que esse Governo ilegítimo tem tanta pressa em ver aprovada a reforma da 

Previdência? É uma pressa tão grande que, em menos de 24 horas, é importante 

destacar, o Relator aprovou uma matéria tão complexa na CCJ! 

 A crítica unânime das centrais sindicais sinaliza o motivo de tanta pressa: 

transformar logo esse explosivo assunto em fato consumado, para tentar evitar a 

mobilização nacional. 

 De todos os projetos absurdos deste Governo, saído de um golpe, certamente 

o maior de todos é essa PEC 287, que muda radicalmente o regime de 

aposentadoria. É um projeto de uma crueldade social sem tamanho, pois em todos 

os seus detalhes busca excluir a grande maioria dos trabalhadores da aposentadoria 

integral ou mesmo da possibilidade de se aposentar.  

 Vejamos alguns de suas maiores aberrações. 

 Foi estabelecida, para homens e mulheres, a idade mínima de aposentadoria 

de 65 anos, quando as expectativas de vida no Norte e Nordeste são bem menores 

que a do Sul do País e em alguns lugares chega apenas a 65 anos! O que significa 

isso, que o trabalhador vai virar escravo e trabalhar até morrer? 
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 Elevar a idade mínima da mulher para 65 anos equivale a puni-las por suas 

características específicas. É a mulher que tem a maior sobrecarga do trabalho 

reprodutivo, pela informalidade e ainda pela exclusão do mercado de trabalho em 

razão da reprodução. 

 Ao acabar com o tempo de aposentadoria mais reduzido dos professores e 

dos agricultores familiares, que trabalham em condições difíceis desde os 10 anos 

de idade, a reforma também pune quem educa e alimenta o nosso povo. 

 Outra aberração desse novo regime de aposentadoria é que o trabalhador 

terá que contribuir 49 anos, quase meio século, para ter direito à sua aposentadoria 

integral. Mesmo começando a trabalhar mais cedo do que as pessoas da classe 

média, o trabalhador brasileiro vive situações de rotatividade no emprego, de 

desemprego e de informalidade que tornarão impossíveis ele atingir a soma total das 

contribuições. Em sua quase totalidade, eles receberão um valor parcial da 

aposentadoria. A expropriação de parte da aposentadoria do trabalhador é um dos 

objetivos desse perverso projeto social. 

 Mas a maldade maior está reservada para nossos idosos e idosas cujos 

benefícios sociais foram desvinculados do salário mínimo, e a idade mínima para 

recebê-los, elevada para 70 anos! Ou seja: aqueles que mais precisam receberão 

menos do que o mínimo para sobreviver. Parece até um plano de extermínio em 

massa de nossos idosos! 

 Sr. Presidente, esses e outros pontos igualmente cruéis mostram que essa 

reforma da Previdência é voltada contra a mulher, contra o agricultor familiar, contra 

os professores e contra o trabalhador em geral.  
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 De tão absurda, o humor do brasileiro já a transformou em piada nas redes 

sociais. No fundo, a maioria da sociedade pressente que o lento extermínio dos 

trabalhadores mais velhos, apresentado sob a forma de novo regime de 

aposentadoria, não se manterá por muito tempo, pois o povo vai fazer valer a sua 

soberania e reconquistar a democracia plena. 

 Era o que eu tinha a dizer. 

 Muito obrigada. 
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 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Tem a palavra o Deputado Lindomar 

Garçon. 

 O SR. LINDOMAR GARÇON (PRB-RO. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, registro a presença do Sr. Benedito Alves, Conselheiro do Tribunal de 

Contas do Estado de Rondônia, que hoje receberá o Prêmio Transparência e 

Fiscalização Pública. 

 Sr. Benedito Alves, sua presença aqui muito nos honra, e, em nome do povo 

do Estado de Roraima, cumprimento-o.  

 Também agradeço ao Sr. Presidente o voto no dia da eleição na Comissão de 

Fiscalização Financeira e Controle. 

 Era esse o registro. 

 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Obrigado, Deputado Lindomar Garçon.  
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 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Concedo a palavra ao Deputado João 

Arruda. 

 O SR. JOÃO ARRUDA (Bloco/PMDB-PR. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, a reforma da Previdência precisa ser aperfeiçoada. Não dá para 

continuar do jeito que está. É preciso equilíbrio no cálculo atuarial. É preciso incluir o 

fator previdenciário. É preciso democratizar a previdência privada através do FGTS. 

É preciso diminuir o número de anos trabalhados: 49 anos, isso é impossível! 

Nenhum aposentado no Brasil vai receber a sua aposentadoria na integralidade. É 

preciso discutir também o que tange ao Exército brasileiro. 

 O PMDB tem que ajudar a aperfeiçoar essa matéria. 

 E quero parabenizar o PPS, que teve a iniciativa de trazer a Brasília, nesta 

semana, Renato Follador, um dos maiores especialistas em Previdência do Brasil, 

para que se apresentem alguns destaques e ajudem a melhorar essa matéria que 

será discutida e é de suma importância para o nosso País. 

 Para concluir, quero apenas dizer que sou favorável a uma reforma da 

Previdência, para garantir os direitos dos trabalhadores das próximas gerações e as 

suas aposentadorias, assim como para preservar o orçamento público. Quatrocentos 

bilhões é o dobro do que se gasta em educação, quase quatro vezes o que se gasta 

em saúde pública, e nós precisamos encontrar fórmulas de gestão eficiente para 

conduzir nosso País. 
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O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 

Luis Carlos Heinze. S.Exa. dispõe de até 3 minutos da tribuna. 

 O SR. LUIS CARLOS HEINZE (Bloco/PP-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, colegas Parlamentares, com relação à questão do trigo, nós temos 

trabalhado esse assunto desde o final do ano passado junto às cooperativas do Rio 

Grande do Sul e do Paraná, com os cerealistas do Rio Grande do Sul e do Paraná, 

com as Federações de Agricultura do Rio Grande do Sul e do Paraná, e 

conseguimos um benefício para os pequenos produtores.  

 Só no Rio Grande do Sul, são quase 17 mil os pequenos produtores. E meu 

amigo de Cândido Godói, Nene, ligou-me depois do almoço, dizendo que produtores 

de Ubiretama, Cândido Godói, Santa Rosa e arredores estão extremamente 

preocupados. O pessoal ligado à COOPEROQUE, de Salvador das Missões; o 

pessoal da COOPATRIGO, da COOPERMIL, Cooperativo de Santa Rosa, todos 

estão preocupados com este preço. 

 Uma coisa está acontecendo com os pequenos produtores. O Secretário de 

Agricultura Familiar já disponibilizou recurso, e eles estão recebendo 3.500 reais no 

PRONAF e 1.500 para os seus próprios investimentos. 

 Para os médios e grandes, já saíram leilões de 470 mil toneladas nas duas 

últimas sextas-feiras — 270 mil mais 210 mil —, mas esses leilões não estão 

ajudando. Nós pedimos hoje ao Ministro Blairo Maggi e vamos continuar insistindo, 

porque nós temos que achar outra forma, Deputado Celso Maldaner, para ajudar os 

triticultores, inclusive os poucos do seu Estado de Santa Catarina, para achar um 

mecanismo que possa dar uma injeção na veia. Assim como pequenos produtores 

recebem 3.500 reais cada um, nós precisamos dar para os médios ou os grandes 3, 
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4, 5 reais por saco recebido. Então, é isso que nós estamos buscando para poder 

ajustar essa situação. 

 Outra situação em que estamos trabalhando é um problema com relação ao 

campo nativo. O Deputado Afonso Hamm sabe o problema do IBAMA. Não sei se é 

colega nosso, enfim, naquela região de Bagé, Dom Pedrito, Lavras, Caçapava, 

Santana da Boa Vista, já notificaram inúmeros produtores. Na região de Santiago, 

na região de Capão do Cipó, estão notificando produtores que estão usando campo 

nativo. Campo nativo é área antropizada, de acordo com a lei. 

 Agora, à tarde, já havia acontecido uma audiência com o Ministro Zequinha 

Sarney. Conversamos novamente com ele agora à tarde, cobrando uma posição do 

Ministério do Meio Ambiente e do próprio IBAMA. Se for uma área antropizada, área 

que já era utilizada em 2008, seja com agricultura, com pecuária ou com produção, 

atividade agrosilvopastoril, é área própria para ser utilizada. 

 Então, os fiscais do IBAMA e, às vezes, até da própria Secretaria do Meio 

Ambiente e do órgão ambiental do Rio Grande do Sul estão extrapolando as suas 

funções.  

Esse é um trabalho que vimos realizando. Temos que resolver, porque estão 

multando os produtores que abriram campo nativo para plantar soja, arroz ou outras 

coisas. Então, isso é importante. Essa lei, que beneficia, é clara. Já fizemos aqui o 

novo Código Florestal, que beneficia quem estava usando o campo nativo até 2008. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Obrigado ao Deputado Heinze. 
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 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Concedo a palavra ao Deputado Walter 

Alves, por 1 minuto. 

 O SR. WALTER ALVES (Bloco/PMDB-RN. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, venho a esta tribuna fazer um apelo ao Governo Federal, ao Presidente 

Michel Temer, ao Ministro Henrique Meirelles e ao Ministro do Planejamento, porque 

estivemos, na última segunda-feira, em uma reunião no meu Estado, no Rio Grande 

do Norte, com os Prefeitos, e a situação é muito séria.  

O apelo que faço ao Presidente da República, ao Governo Federal e aos 

Ministros, Deputado Kaio Maniçoba, é para que o Governo Federal pague, ainda 

este ano, a multa da repatriação para os Municípios. Os Municípios não têm a menor 

condição de pagar o 13º salário, a folha salarial.  

 A situação é caótica, é periclitante nos Municípios do meu Estado, do Rio 

Grande do Norte. 

 Então, vai esse pedido, esse apelo, essa cobrança, esse empenho, para que 

o Governo Federal possa, ainda este ano, repassar os valores da multa da 

repatriação, porque isso é mais do que justo. 

 Se já vão para os Estados, por que não para os Municípios ainda este ano? 

 Fica esse apelo, essa cobrança, em nome do povo do Rio Grande do Norte. 

 Obrigado, Presidente, pela benevolência. 
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 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Concedo a palavra ao Deputado Leo de 

Brito. 

 O SR. LEO DE BRITO (PT-AC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, gostaria de fazer um convite especial a todos os colegas 

Parlamentares para o evento da entrega que acontecerá daqui a pouco no Salão 

Nobre. Refiro-me ao Prêmio Transparência 2016 na aplicação de recursos públicos. 

Este premio é da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que eu presido. 

 Os patronos do prêmio deste ano são o ex-Governador de Santa Catarina 

Luiz Henrique da Silveira, na categoria governamental; e o sindicalista Chico 

Mendes, na categoria sociedade civil.  

 Serão três os agraciados. Na categoria governamental, foi escolhido o 

Município de Rio Branco, na pessoa do Prefeito Marcus Alexandre; na categoria 

sociedade civil, foram escolhidos Benedito Antônio Alves, Conselheiro do Tribunal 

de Contas de Rondônia, e o Centro de Assistência de Desenvolvimento Integral — 

CADI do Paraná. 

 É o convite especial que faço neste momento, Sr. Presidente. 

 Muito obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Concedo a palavra ao Deputado Kaio 

Maniçoba. S.Exa. dispõe de até 3 minutos na tribuna. 

 O SR. KAIO MANIÇOBA (Bloco/PMDB-PE. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Srs. Deputados, eu venho falar de um tema voltado para o nosso 

Estado, Pernambuco. 

 Hoje, o Governador de Pernambuco, nosso querido Paulo Câmara, revogou a 

Lei nº 13.473, de 2008, que concedia créditos presumidos do ICMS aos 

estabelecimentos de gipsita, que são as chamadas empresas de gesso da região do 

Araripe. Esse incentivo ajudava muito as fábricas.  

 Sr. Presidente, eu compreendo que Pernambuco, que o Brasil passam por 

uma grande dificuldade. Mas nós não podemos penalizar um setor que já vem sendo 

penalizado há muito tempo.  

 O Polo Gesseiro do Araripe guarda um sonho antigo do aumento da sua 

produção, da chegada do gasoduto até lá, da retirada da lenha das queimadas e das 

fornadas, da produção em larga escala, melhorando as condições de trabalho e as 

condições das fábricas. Se essa lei for revogada, dificultará muito as coisas. 

 Eu vou me colocar à disposição do povo do Araripe e do Polo Gesseiro para 

que possamos conversar com o Governador e encontrar uma alternativa. Eu sei que 

o Governador é um homem sensível, é um homem que tem o olhar voltado para o 

interior de Pernambuco. Eu tenho certeza de que ele vai nos ajudar e não vai deixar 

o povo do Araripe nem do Polo Gesseiro passar por essas dificuldades que hoje 

existem no comércio e na indústria. 

 Quem vive lá, como eu vivo, sabe das dificuldades que as empresas estão 

enfrentando para sobreviver a esta crise. Os maiores consumidores do Polo 
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Gesseiro — o Estado de São Paulo e outros Estados do Sul — diminuíram suas 

aquisições, e, hoje, as fábricas estão sendo penalizadas e tiveram que diminuir 

também a sua produção e os seus turnos de trabalho. 

 Com a revogação dessa lei, pode ser que ocorra um colapso, porque muitas 

fábricas não vão conseguir se sustentar. Eu quero me colocar à disposição dos 

empresários e de todo o povo do Polo do Araripe para que possamos, junto com o 

Governador e com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, encontrar uma 

solução com a colaboração de todos os que fazem parte do Governo do Estado. 

 Nós não podemos deixar o povo do Polo Gesseiro do Araripe numa situação 

tão difícil como a que existe hoje. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 Peço a V.Exa. que este pronunciamento seja divulgado nos meios de 

comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil. 

 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - O pedido de V.Exa. será atendido. 
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O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Concedo a palavra à Deputada Carmen 

Zanotto. S.Exa. dispõe de 1 minuto. 

 A SRA. CARMEN ZANOTTO (PPS-SC. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente Alberto Filho, Sras. e Srs. Deputados, Santa Catarina e o Brasil estão de 

luto, especialmente o Município de Forquilhinha, de onde Dom Paulo Evaristo Arns 

era natural, como a nossa saudosa e guerreira Zilda Arns, que lutou contra a 

desnutrição infantil no País.  

 Que o exemplo de Dom Paulo Evaristo Arns sirva para refletirmos o momento 

político que estamos vivendo! Ele e a Dra. Zilda Arns fizeram da vida um sacerdócio 

efetivo, lutando contra o regime militar, e ela, contra a desnutrição no País.  

 Que nós aprendamos a ser mais tolerantes, que aprendamos a ouvir mais 

com exemplos de vida de homens e mulheres como eles, que tão bem 

representaram Santa Catarina! 

 Quero, como catarinense, lamentar a morte deste homem da nossa Igreja 

Católica, homem que foi exemplo de vida no seu sacerdócio. Que o seu exemplo 

nos faça refletir um pouco mais neste Parlamento e que a sua história e a sua vida 

sirvam de exemplo para cada um de nós, homens e mulheres desta Casa! 

 Muito obrigada. 

 Sr. Presidente, peço a V.Exa. que meu pronunciamento a respeito do 

falecimento de Dom Paulo Evaristo Arns seja aceito como lido e divulgado pelos 

veículos de comunicação desta Casa. 
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA 

 Sr. Presidente, nobres Deputados e Deputadas, a comunidade catarinense, o 

universo católico e, de modo mais amplo, toda a Nação brasileira se comoveram 

com a notícia do falecimento do Arcebispo Emérito da Arquidiocese de São Paulo, o 

Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns. 

 Deixa a vida terrena uma pessoa nobre em todos os sentidos, alguém que 

honrou a profissão de fé por opção, no sacerdócio da Igreja Católica. Foi um cidadão 

pleno. 

 Era irmão de Zilda Arns, que teve uma contribuição reconhecida como 

fundadora e coordenadora internacional da Pastoral da Criança e da Pastoral da 

Pessoa Idosa, organismos de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil — CNBB. 

 Dom Paulo foi considerado o cardeal da liberdade, o bispo dos oprimidos, o 

cardeal dos trabalhadores, o bispo dos presos, o bom pastor, o cardeal da 

cidadania, o guardião dos direitos humanos. 

 Já ao final da vida, quando lhe perguntaram como gostaria de ser lembrado, 

deu uma resposta singela: "Como amigo do povo". 

 Como padre, bispo e cardeal, lutou pela liberdade, ficou ao lado dos 

trabalhadores e dos oprimidos, combateu em defesa dos direitos humanos, mas foi, 

sobretudo, exatamente como gostaria de ser lembrado: um amigo do povo. 

 Nesta condição, subiu morros, frequentou favelas, incursionou pelas periferias 

e enfrentou os generais da ditadura, para dar proteção a perseguidos políticos, de 

religiosos a operários, de advogados a jornalistas. 
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 Foi marcante a atuação de Dom Paulo, por ocasião do assassinato do 

jornalista Vladimir Herzog por agentes do Governo em 1975. 

 Coube ao cardeal comandar, na Catedral da Sé, um culto ecumênico que, 

reunindo milhares de pessoas, acabou por se transformar num dos atos públicos 

mais significativos da luta contra o regime militar instalado 11 anos antes no País. 

 Dom Paulo estava internado desde o mês passado no Hospital Santa 

Catarina, tratando de complicações pulmonares decorrentes da idade, de acordo 

com comunicado da Arquidiocese de São Paulo. 

 Filho de imigrantes alemães, Dom Paulo era natural de Forquilhinha, no 

interior Santa Catarina, meu Estado. 

 Foi ordenado padre em 1945. Consta do seu currículo ter estudado na famosa 

Universidade de Sorbonne, em Paris, onde se graduou em Letras, com ênfase em 

estudos brasileiros, latinos, gregos e história antiga. 

 Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronunciamento seja aceito como 

lido e divulgado pelos meios de comunicação da Casa, especialmente pelo 

programa A Voz do Brasil. 

 Muito obrigada.  
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 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Concedo a palavra ao Deputado Celso 

Maldaner. S.Exa. dispõe de 1 minuto. 

 O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, demais colegas Parlamentares, eis o que representou o valor bruto da 

produção do agronegócio em Santa Catarina: mais de 28 bilhões de reais em 2016, 

um aumento de mais de 16%. 

 O Estado de Santa Catarina se mantém como o maior produtor nacional de 

suínos, de maçã, de cebola, de pescados e de moluscos. Está em segundo lugar na 

produção de carne de frango, pera, fumo, arroz e palmito. Em terceiro lugar, na 

produção de erva-mate, alho e cevada. Em quarto lugar, na produção de bananas. 

Em quinto, na produção de leite, uva e trigo.  

 Apesar de Santa Catarina ser tão pequenininha — 1,1% do território nacional 

—, o agronegócio consolida o Estado como grande exportador na área.  

 Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que aceite como lido meu pronunciamento e 

que seja divulgado pelo programa A Voz do Brasil.  

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de destacar que, de acordo 

com a Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina, lançada nesta terça-feira 13 

em Florianópolis, produzida pela EPAGRI e pelo Centro de Socioeconomia e 

Planejamento Agrícola — CEPA, o Valor Bruto de Produção (VBP) dos principais 

produtos da agropecuária catarinense foi estimado em 28,808 bilhões de reais em 

2016, 16,2% maior que o alcançado no ano anterior.  
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A publicação, que está na 37ª edição, é a mais tradicional da EPAGRI/CEPA. 

No ano passado, o VBP dos produtos agrícolas catarinenses ficou em 24,783 

bilhões de reais, valor superior ao de 2014, o que demonstra a pujança da produção 

agropecuária catarinense.  

A Síntese traz também informações que mostram a posição e a participação 

de Santa Catarina, em relação ao País, em diversos produtos da agropecuária. Após 

2 anos seguidos de preços perdendo para a inflação, em 2016, boa parte dos 

produtos da agropecuária catarinense tiveram seus preços em forte elevação. Dos 

20 principais produtos da agropecuária catarinense, 12 deles tiveram aumento de 

preço para o produtor, aumento superior à inflação medida no transcorrer na safra.  

Os aumentos mais significativos foram observados no alho, milho, feijão, leite, 

banana, frango, arroz e soja. A pecuária segue como destaque no faturamento 

catarinense. Em 2016, o setor é responsável por 17,1 bilhões de reais, o que se 

deve, principalmente, à produção de carne de frango, suínos e leite. São estes 

produtos que possuem o maior faturamento da agropecuária catarinense.  

Só a carne de frango, produto com o maior VBP, responde por 7,1 bilhões de 

reais. A grande surpresa é o crescimento na produção de carne bovina: em 3 anos, 

o faturamento aumentou 73% e chegou a 1,3 bilhão de reais em 2016, sendo o 6º 

maior VBP da agropecuária de Santa Catarina.  

As lavouras faturaram mais de 9,6 bilhões de reais em 2016, com grande 

participação da produção de grãos. A soja é o quarto produto com maior VBP na 

agropecuária catarinense, com faturamento de 2,4 bilhões de reais, crescimento de 

mais de 60% em relação a 2013.  
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As lavouras temporárias têm seu destaque com o alho e o fumo, que 

respondem, respectivamente, por 243,6 milhões de reais e 1,9 bilhão de reais em 

VBP.  

Santa Catarina se mantêm ainda como o maior produtor nacional de suínos, 

maçã, cebola, pescados e moluscos; o segundo maior produtor de carne de frango, 

pera, fumo, arroz e palmito; o terceiro maior produtor de erva-mate, alho e cevada; o 

quarto maior produtor de banana; e o quinto maior produtor de leite, uva e trigo.  

O agronegócio se consolida na pauta de exportações de Santa Catarina. Nos 

últimos anos, o setor respondeu por mais de 60% de tudo o que é exportado pelo 

Estado. Em 2015, o agronegócio contribuiu com 4,9 bilhões de dólares dos 7,6 

bilhões de dólares exportados por Santa Catarina, com destaque para as carnes de 

frango e de suínos que, juntas, arrecadaram mais de 2,2 bilhões de dólares.  

Hoje Santa Catarina responde por 25% das exportações de carne de frango 

do País e por 34% das exportações de carne suína. 

 Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Concedo a palavra ao Deputado 

Rômulo Gouveia. S.Exa. dispõe de 3 minutos. 

 O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSD-PB. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente Alberto Filho, Sras. e Srs. Deputados, telespectadores da TV Câmara, é 

com enorme satisfação que venho hoje a esta tribuna saudar a data do último 29 de 

novembro, em que se comemorou a inauguração do Memorial Agassiz Almeida, no 

prédio da antiga Faculdade de Direito da Paraíba, em João Pessoa. 

 Trata-se de uma justa homenagem ao escritor, ativista dos direitos humanos e 

ex-Deputado Federal. Agassiz Almeida continua a ser uma das personalidades mais 

importantes na política e na cultura paraibana com uma trajetória construída sobre 

os pilares da humildade e da persistência na pesquisa e nos estudos, a despeito da 

distância da grande mídia do eixo Rio-São Paulo e da falta de apoio de renomados 

centros acadêmicos. 

 Agassiz de Almeida entregou aos cuidados da Universidade Federal da 

Paraíba toda sua obra literária, documental e fotográfica, que registra toda a sua 

trajetória de lutas em defesa da democracia e das igualdades sociais. 

 Idealista, militante político que conheceu os porões da ditadura militar na 

condição de preso político, Agassiz Almeida sempre se manteve firme e coerente 

em seus posicionamentos em defesa da reforma agrária, dos camponeses e dos 

excluídos.  

 O Memorial Agassiz Almeida está instalado no prédio da antiga Faculdade de 

Direito da Paraíba, onde agora abriga o acervo literário, documental e político de um 

dos seus alunos mais brilhantes e professor desta instituição, Agassiz Almeida. 
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 A inauguração do Memorial Agassiz Almeida abre espaço para os estudos e 

pesquisas de um conturbado período da nossa história, sobretudo no Nordeste, 

durante o qual Agassiz Almeida teve relevante participação nas frentes de lutas, a 

começar pelo fim da década de 50. 

 A partir daí, ao lado de Francisco Julião, Assis Lemos, Gregório Bezerra e 

João Pedro Teixeira, despertou no mundo inteiro grande preocupação, exemplo, 

dedicação e compromisso.  

 É um reconhecimento a este grande paraibano, brasileiro, historiador, escritor, 

que tanto contribuiu para a política do Brasil e da Paraíba. Aliás, Agassiz Almeida foi 

Constituinte nota 10 nesta Casa, pelo seu trabalho, sua dedicação e sua postura 

sempre firme.  

 Sr. Presidente, como meu pronunciamento é extenso e o tempo se encerra, 

peço a V.Exa. que faça divulgá-lo, na íntegra, nos Anais da Casa, assim como no 

programa A Voz do Brasil. 

 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Muito obrigado, Deputado Rômulo 

Gouveia. O pedido de V.Exa. será atendido.  

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com enorme satisfação que venho 

hoje a esta tribuna saudar a data do último 29 de novembro, em que se comemora a 

inauguração do Memorial Agassiz Almeida, no prédio da antiga Faculdade de Direito 

da Paraíba, em João Pessoa.  

 Trata-se de uma justa homenagem ao escritor, ativista dos direitos humano e 

ex-Deputado Federal. Agassiz Almeida continua a ser uma das personalidades mais 
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importantes na política e na cultura paraibana. Teve sua trajetória construída sobre 

os pilares da humildade e da persistência na pesquisa e nos estudos, a despeito da 

distância da grande mídia do eixo Rio-São Paulo e da falta de apoio de renomados 

centros acadêmicos. 

Agassiz de Almeida entregou aos cuidados da Universidade Federal da 

Paraíba toda sua obra literária, documental e fotográfica, que registra toda a sua 

trajetória de lutas em defesa da democracia e das igualdades sociais.  

Idealista, militante político que conheceu os porões da ditadura militar na 

condição de preso político, Agassiz de Almeida sempre se manteve firme e coerente 

com seus posicionamentos em defesa da reforma agrária, dos camponeses e dos 

excluídos.  

 O Memorial Agassiz Almeida está instalado no prédio da antiga Faculdade de 

Direito da Paraíba, onde agora abriga o acervo literário, documental e político de um 

dos seus alunos mais brilhantes e professor desta instituição: Agassiz Almeida. 

 A inauguração do Memorial Agassiz Almeida abre espaço para os estudos e 

pesquisas de conturbado período da nossa história, sobretudo no Nordeste, durante 

o qual Agassiz Almeida teve relevante participação, nas frentes de lutas, a começar 

pelo fim da década de 1950: formação e participação de associações rurais — ligas 

camponesas —, com o objetivo de organizar a luta dos camponeses contra um 

sistema de exploração semifeudal instrumentalizado no cambão, no barracão e 

assassinatos ocorridos nas regiões férteis do Nordeste, ao lado de Francisco Julião, 

Assis Lemos, Gregório Bezerra e João Pedro Teixeira. 

Assim eles despertaram a Nação e até o mundo — o Senador Robert 

Kennedy esteve em Sapé em 1961 — para o espoliativo sistema agrário nordestino. 
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 Em outra frente de luta, Agassiz Almeida desafiou o coronelismo na região do 

Cariri Paraibano, não com as armas dele, mas com a criação de cooperativas, 

associações rurais, nas margens dos Rios Taperoá e Paraíba, na defesa dos 

produtores de verdura. Estes fatos ocorreram no fim da década de 1950.  

Agassiz Almeida foi fundador da Faculdade de Ciências Econômicas de 

Campina Grande e inspirador da criação da Faculdade de Direito e do teatro 

Severino Cabral em Campina Grande, fatos que se deram no ano de 1961, por meio 

de projetos de lei na Assembleia Legislativa da Paraíba. 

 Com o golpe militar de 1964, teve cassado o seu mandato de Deputado 

Estadual e foi demitido das funções de Promotor de Justiça e Professor da UFPB. 

 Em 1966, a OAB da Paraíba negou sua inscrição para o exercício da 

advocacia. Neste ano, deixa a Paraíba e vai residir em Vitória da Conquista, na 

Bahia, e posteriormente em Londrina, no Paraná. 

 Em 1968, a convite de Ulysses Guimarães, participa da fundação do MDB — 

Movimento Democrático Brasileiro. Em 1979, com a lei de anistia, volta à Paraíba e 

retoma suas funções.  

 Foi Suplente de Deputado Federal na Legislatura de 1979 e 1983, quando 

chegou a assumir e exercer o mandato de 1980 a 1981. 

 Em 1986, é eleito Deputado Federal, tendo sido um dos mais ativos 

integrantes da Assembleia Nacional Constituinte de 1988. Foi Constituinte nota 10. 

 Em 1990, deixa a política e se dedica à construção de uma obra literária em 

que se situa como um dos grandes escritores brasileiros, sobretudo após o 

lançamento do seu livro O fenômeno humano.  A partir daí, dedica-se a ensaios, nos 

quais abarca os mais variados assuntos: desde a análise crítica da Carta de Pero 
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Vaz de Caminha, com o livro 500 anos do povo brasileiro (2001), passando por A 

Ditadura dos Generais (2007), em que trata da origem e desfecho do militarismo na 

América Latina. Trata-se de um clássico, até o mais recente: O fenômeno humano 

(2012). 

 A obra literária de Agassiz Almeida, aclamada por nomes como José 

Saramago, Ernesto Sábato, José Comblin e Cristóvam Buarque, hoje o situa na 

galeria dos grandes ensaístas do País, sobretudo com a publicação das obras A 

república das elites e a Ditadura dos generais, ambos considerados clássicos da 

literatura nacional. 

 Aliado a esta consagrada obra intelectual, Agassiz Almeida marcou também a 

sua trajetória política pela coerente visão ideológica que manteve durante toda a sua 

história, desde que se elegeu a vereador por Campina Grande em 1954. 

 Baseado nesta monumental história ideológica e literária é que a 

Universidade Federal da Paraíba — UFPB, através desta iniciativa, reservou um 

espaço para estudos e pesquisas numa sala hoje com o nome de Memorial Agassiz 

Almeida. 

 Este é o reconhecimento pela bela trajetória literária e política do pensador e 

homem público Agassiz Almeida, nome que só enobrece e dignifica a história da 

nossa querida Paraíba.  

 Muito obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Concedo a palavra ao Deputado 

Guilherme Mussi. 

 O SR. GUILHERME MUSSI (Bloco/PP-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, parabenizo o Ministro da Justiça, Alexandre de 

Moraes, pela iniciativa a partir da qual o Governo irá editar um decreto autorizando 

que armas apreendidas em poder do crime organizado possam ser usadas pelas 

forças policiais do nosso Brasil. Mais de 100 mil armas foram apreendidas nos 

últimos anos, e hoje essas armas são destruídas pelo Exército.  

 Parabenizo o nosso Ministro da Justiça pela iniciativa. Com isso, ganham as 

nossas forças policiais de todos os Estados, que hoje são reféns do monopólio da 

indústria bélica nacional, e consequentemente ganha a sociedade. Parabéns ao 

Ministro da Justiça!  

 Muito obrigado.  
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 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Concedo a palavra ao Deputado Luiz 

Sérgio. 

 O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu me 

somo a todos aqueles que já usaram a tribuna para lamentar o falecimento de Dom 

Paulo Evaristo Arns e homenageá-lo. Não só os religiosos católicos estão 

entristecidos com essa notícia, mas todos aqueles que lutam por justiça e paz.  

 Dom Paulo Evaristo Arns foi um exemplo, não apenas pelos seus discursos, 

mas acima de tudo pelas suas atitudes concretas ao lado dos mais pobres, dos 

necessitados, dos injustiçados, a quem deu voz. E ele sempre foi uma voz forte em 

defesa da democracia, da justiça e da paz.  

 Eu me somo a todos aqueles que já usaram a palavra para fazer essa justa 

homenagem no dia de hoje, Sr. Presidente.  
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 O SR. VITOR VALIM - Sr. Presidente, peço a palavra para uma reclamação.  

 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Pois não, Deputado. 

 O SR. VITOR VALIM (Bloco/PMDB-CE. Reclamação. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, eu peço a quem vai presidir os trabalhos na Ordem do Dia 

que terminemos as votações antes da meia-noite, para que não paire nenhuma 

dúvida para a nossa sociedade sobre o que votamos nesta Casa.  

 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Com certeza, Deputado Valim. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 333.2.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 14/12/2016  Montagem: 5199 
 
 

 41 

 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Concedo a palavra ao Deputado Cabo 

Daciolo.  

 O SR. CABO DACIOLO (Bloco/PTdoB-RJ. Sem revisão do orador.) - Glória a 

Deus! Senhores, todo o poder emana de Deus.  

 Eu sou Deputado Federal há 1 ano e 10 meses e nunca vi, no Congresso 

Nacional, ser votada qualquer coisa em prol do povo. Tudo o que acontece aqui é 

contra o povo. Há, no entanto, uma explicação para isso. 

A palavra de Deus diz que “Quando o ímpio domina, o povo geme”. Nós 

temos no poder ímpios, homens que não pensam em proporcionar o bem ao 

próximo. Pessoas estão morrendo nos hospitais, não há educação, não há 

segurança pública.  

Eu quero deixar um recado à Nação: o País tem solução. Nosso País tem 

mais de 160 milhões de cristãos. Quando eu falo em 160 milhões de cristãos, refiro-

me àqueles que acreditam em Jesus Cristo: o caminho, a verdade e a vida. Crer em 

Jesus Cristo é diferente de confiar em Jesus Cristo. Precisamos confiar em Jesus 

Cristo. “Maldito o homem que confia no homem”, mas “bendito o homem que confia 

no Senhor”.  

 Eu queria me dirigir às lideranças do mundo espiritual do nosso País. 

Esqueçam religião: estou falando daqueles que creem em Jesus Cristo. Nós iremos 

fazer um dia de clamor ao Senhor Jesus Cristo ainda este ano. Faltam 17 dias para 

o término do ano. Eu creio que Ele vai dar uma resposta muito clara à Nação.  

Suponhamos que na segunda-feira 19 o povo cristão pare tudo o que estiver 

fazendo e fique apenas glorificando e clamando ao Senhor. A palavra de Deus, em 
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Jeremias 33, fala: “Clame a mim e eu lhe responderei. E vou dizer mais, vou falar 

coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece”.  

 Imaginem os senhores se a Nação parar por um dia! Imaginem uma segunda-

feira, e o povo não fizer outra coisa senão clamar ao Senhor! Isso o povo não está 

fazendo. Ensinaram o povo a ir para as ruas, mas não ensinaram o povo a clamar 

ao Senhor. 

 Portanto, vim aqui falar com todas as lideranças para que o Espírito Santo de 

Deus possa tocar em seus corações em nome do Senhor Jesus e dizer a todos: 

“Feliz a nação cujo Deus é o Senhor”.  

Juntos, somos fortes. Nem um passo daremos atrás!  

Deus está no controle.  

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Obrigado, Deputado Daciolo.  
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 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Concedo a palavra ao Deputado 

Subtenente Gonzaga. 

 O SR. SUBTENENTE GONZAGA (PDT-MG. Sem revisão do orador.) - 

Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. 

 Eu venho registrar desta tribuna o grande evento protagonizado hoje por 

policiais e bombeiros militares do Brasil. No Auditório Nereu Ramos, mais de mil 

policiais de 25 Estados brasileiros deixaram claro o seguinte recado: “Nós iremos 

trabalhar contra a reforma da Previdência. Vamos trabalhar contra a reforma da 

Previdência não apenas para os militares, mas também para o conjunto de medidas 

que compõem a PEC 287”. 

 Acredito eu que tenhamos iniciado hoje um movimento dos trabalhadores, 

começando pelos policiais e pelos bombeiros militares. 

 Desculpem-me pela expressão que vou proferir neste plenário, mas é uma 

“sacanagem” o que estão fazendo com o conjunto dos trabalhadores por meio da 

PEC 287.  

Foi por isso que mais de mil policiais militares estiveram nesta Casa hoje. 
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 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Logo após a fala do Deputado Zé 

Geraldo, passarei a palavra aos Deputados Nelson Pellegrino, que já está na 

tribuna, e Givaldo Carimbão, pela Liderança do PHS. 

 Tem a palavra o Deputado Zé Geraldo. 

 O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero 

deixar registrado o meu protesto contra a logística do petróleo aplicada nos 

Municípios do Estado do Pará. 

 As transportadoras contratam grandes embarcações, que só atracam em 

grandes e profundos calados. Essas embarcações vão do Rio de Janeiro a 

Itacoatiara, no Amazonas. E as empresas distribuidoras de petróleo de Belém, do 

Pará, vão com as suas pequenas balsas a Itacoatiara buscar esse petróleo, para 

depois distribuir no interior do Pará. Ou seja, há Municípios no Pará em que o preço 

da gasolina chega a 4 reais e 70 centavos. E eu não estou falando de regiões de 

garimpo, que são mais distantes. Eu estou falando que na maioria dos Municípios do 

Estado do Pará a média de preço da gasolina hoje é de 4 reais e 50 centavos.  

Alguém veio aqui dizer que o preço da gasolina vai baixar. É mais fácil jabuti 

subir em árvore no Pará do que o preço da gasolina baixar no Brasil. 
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 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Concedo a palavra ao Deputado Nelson 

Pellegrino, por até 3 minutos.  

Logo após, terão a palavra os Deputados Marcon e Edmilson Rodrigues. 

 O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, primeiramente, eu queria me associar aos 

vários Deputados e Deputadas que assomaram a esta tribuna para lamentar a morte 

de Dom Evaristo Arns, essa figura maravilhosa, um ser humano da maior qualidade, 

um espírito de luz. Ele foi um homem que lutou contra a ditadura, que ajudou a 

introduzir na Igreja Católica a Teoria da Libertação, a Teoria do Progressismo. Foi 

um dos fundadores da Pastoral da Criança. O Brasil hoje está mais triste e menor, 

porque perde essa figura maravilhosa que é Dom Evaristo Arns. 

 Quero me associar aos que me antecederam para lamentar a sua morte e, 

acima de tudo, para celebrar a sua vida, a sua obra, os seus feitos em vida, que o 

dignificaram e fizeram dele uma figura única. 

 Quero dizer da minha tristeza, inclusive pessoal, porque tinha estima por Dom 

Evaristo, a quem conheci pessoalmente. Eu era um profundo admirador da sua vida, 

da sua trajetória e, principalmente, da figura humana que ele era. 

 Sr. Presidente, eu não poderia deixar de, nesta tarde, comentar esta maldade 

que está sendo perpetrada contra o povo brasileiro, que é a reforma da Previdência. 

Eu estou nesta Casa há 16 anos e já vi muita maldade ser praticada contra os 

trabalhadores, mas nesta a turma se superou. Nunca vi um pacote de maldades 

tamanho contra os trabalhadores brasileiros, como este encaminhado pelo Governo 

ilegítimo do Presidente Michel Temer. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 333.2.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 14/12/2016  Montagem: 5199 
 
 

 46 

 Primeiro, o pacote unifica os regimes — mas unifica para piorar —, 

estabelecendo a obrigatoriedade da idade mínima de 65 anos e, o que é mais grave, 

retirando a distinção histórica entre mulheres e homens, mesmo as mulheres sendo 

vítimas da dupla jornada de trabalho. 

 Segundo, a proposta estabelece um equilíbrio entre idade e contribuição, mas 

esse equilíbrio condena os trabalhadores que querem ter uma aposentadoria integral 

a trabalharem até completar 49 anos de contribuição. Vejam que maldade: um 

trabalhador que começa a trabalhar com 16 anos de idade só conseguirá se 

aposentar aos 65 anos, com 49 anos de trabalho. Aquele que começar a trabalhar 

aos 21 anos de idade, vai ter que trabalhar até os 70 anos. Quem começar aos 27 

anos vai trabalhar até os 75 anos de idade, ou seja, vai morrer trabalhando. Essa é a 

grande verdade. 

 Há ainda algo mais grave: esta reforma retira a desvinculação dos benefícios 

de prestação continuada do salário mínimo, o que é outra grande injustiça contra os 

trabalhadores. 

 Esta reforma também tem a maldade de acabar com a aposentadoria dos 

trabalhadores rurais. Os trabalhadores rurais não vão mais se aposentar neste País. 

Essa é outra grande verdade. 

 Ela também estabelece uma falsa polêmica ao dizer que o problema é a 

despesa. O problema da Previdência no Brasil não é a despesa; o problema da 

Previdência no Brasil é a arrecadação. 

 Mas a maldade maior é propor uma reforma da Previdência num momento de 

crise, em que há 12 milhões de desempregados no Brasil. Ela vai apenar inclusive 
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aquela geração de 40 a 45 anos, que não será destinatária das transições, 

acabando com o conceito de seguridade social. 

 Nós temos que resgatar o conceito de seguridade social. A seguridade social 

é composta pela previdência, a assistência e a saúde. E para a seguridade social 

concorrem não só recursos da contribuição dos trabalhadores, da contribuição dos 

empresários, mas uma série de impostos que complementam a seguridade social. A 

seguridade social foi pensada justamente para que houvesse aposentadoria para os 

trabalhadores rurais, o que é uma forma de se distribuir renda, para os benefícios de 

prestação continuada, que é uma forma de se fazer justiça social. 

 O povo brasileiro tem que ir às ruas. Nós não podemos aceitar essa reforma 

previdenciária, que, inclusive, vai acabar com o serviço público, porque as regras e 

as normas que ela estabelece não só inviabilizam a manutenção dos servidores 

públicos como também vão tornar precário o seu regime.  

E o que é mais grave: se no serviço público o trabalhador vai até os 65 anos, 

porque tem estabilidade, na iniciativa privada é mais cruel, porque quando o 

trabalhador perde o emprego, aos 50 anos de idade, não consegue mais se colocar 

no mercado de trabalho, e vai ter que viver mais 15 anos ou mais 20 anos ou mais 

30 anos de bico para poder se aposentar.  

 É a reforma da escravidão, é a reforma que quer fazer com que o povo 

brasileiro passe a vida inteira trabalhando. Ela aponta para a perspectiva do setor 

privado de previdência, porque foram eles que fizeram essa reforma, para poder 

ganhar mais dinheiro ainda. 

 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Muito obrigado, Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 

Givaldo Carimbão, para uma Comunicação de Liderança, pelo PHS. 

 O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PHS. Como Líder. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Nação brasileira, o Brasil viu quando eu, 

Líder do PHS, aqui nesta tribuna, no dia da cassação da Presidente Dilma, fui votar. 

A minha bancada toda votou a favor do impeachment, e eu votei contra, e 

convivemos. Democracia é bom por isso. Todos os Deputados do PHS estavam 

aqui, e eu tive a liberdade de votar com a minha consciência e com a minha 

convicção, como todos votaram com a sua consciência e a sua convicção a favor do 

impeachment. Eu votei contra o impeachment. 

 Quando eu fui votar ali no meio deste plenário, já havia 17 votos a favor do 

impeachment da Presidenta Dilma Rousseff, mas mantive a minha posição e votei 

contra o impeachment. As minhas convicções eram muito claras. Eu não encontrava 

nada que desabonasse a conduta da Presidenta Dilma. Para mim, as pedaladas não 

eram motivo para cassá-la. Pois bem, mostrei a minha posição e o meu caráter — 

são nesses momentos que os políticos se revelam. 

 Agora o Sr. Michel Temer é o Presidente da República. Votei algumas 

matérias pelas minhas convicções. Votei a favor da matéria sobre abuso de 

autoridade. Paguei até um preço caro por causa de alguns eleitores meus, mas não 

traí a minha consciência nem a minha convicção, mais uma vez. Quantos 

companheiros são achacados por abuso de autoridade por parte de algumas 

autoridades! Eu não prevariquei, assumi a minha posição.  

 Agora, está na Casa a reforma da Previdência. Eu sou nordestino, sergipano, 

Deputado por Alagoas. Conheço o sofrimento do povo que está no sertão, do povo 
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que lida com a agricultura de sequeiro, onde quase não há agricultura irrigada. 

Como é que enviam para esta Casa um projeto que é o extermínio — é assim que 

eu chamo este projeto — dos pequenos produtores deste País! 

 Como uma pessoa que vive de Bolsa Família, que nem comida tem, vai ter 

que pagar INSS para se aposentar aos 65 anos? Isso é um dos absurdos em que eu 

não votarei, porque minhas convicções não o permitem. Como se pode admitir isso?  

 O Governo não teve coragem de enfrentar as Forças Armadas, mas teve 

coragem de enfrentar aqueles que não têm voz, nem força, que são os pequenos 

produtores, aqueles coitados que estão, muitas vezes, comendo calango, porque 

não têm um pingo de carne para comer em sua casa. 

 Dessa forma, Sr. Presidente, eu quero deixar claramente registrada a minha 

posição pessoal: eu não votarei pela retirada de direitos dos pequenos produtores 

deste Brasil! 

 Eu faço agora 60 anos, Deputada Benedita da Silva. Eu vivi os momentos dos 

saques aos caminhões pelo Brasil afora. Foi o Presidente Lula que fortaleceu o 

Bolsa Família, um programa que já existia aqui. De repente, nós começamos a ter 

aposentadoria daqueles coitados que nunca tiveram condições de pagar a 

contribuição para a Previdência. E quantos saques foram feitos neste Brasil para se 

poder comer! Nunca mais vimos os saques pelo Brasil, graças ao programa social 

implantado pelo Presidente Lula. 

 E, agora, querem tirar o direito desse pessoal? O povo vai ter que contribuir 

por 49 anos com a Previdência para poder se aposentar? Meu Deus do céu! Onde 

nós estamos? 
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 Deixo registrado que, como Deputado Federal, votarei contra esse projeto e 

em defesa dos menos favorecidos. 

 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Muito obrigado, Deputado Givaldo 

Carimbão. 
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 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Concedo a palavra à Deputada 

Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, por 1 minuto.  

 Logo depois, falará o Deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará. 

 A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) 

- Sr. Presidente, quero me somar a todos aqueles que lamentam a partida de Dom 

Paulo Evaristo Arns. 

 Dom Evaristo Arns foi um homem de visão, que lutou contra a ditadura, que 

lutou pelas liberdades, que lutou pela democracia. Nos momentos mais difíceis, teve 

coragem de se pronunciar. Ele sempre teve um lado que era do povo, do povo mais 

humilde, do povo pobre, que precisa ter voz. 

 Ele também era um homem respeitado entre os intelectuais, muitos dos quais 

políticos, porque sabia muito bem dialogar com todo e qualquer partido, mesmo com 

os que estivessem oprimindo o povo. 

 Registro nosso pesar e nossa saudade. 

 Obrigada, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Alberto Filho) - Tem a palavra o Deputado Leônidas 

Cristino, por 1 minutos.  

 Em seguida, concederei a palavra ao Deputado Marcon. 

 O SR. LEÔNIDAS CRISTINO (PDT-CE. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo do Presidente Michael Temer chega 

a 6 meses com demonstrações acerbadas dos efeitos de seus vícios de origem. Já 

se fazem sentir os efeitos da fadiga do material ruim usado na sua estrutura e da 

corrosão que compromete o todo da obra. A troca de Ministros, equivalente à 

substituição apressada de alguns pilares, tenta evitar que esse projeto de poder, 

sem legitimação popular, desmorone de uma vez. 

 Após 6 meses, o Brasil já percebe que o Governo prometeu, mas não 

entregou resultados nas duas principais demandas da sociedade: a retomada do 

crescimento econômico e a defesa da ética na política. 

 E a coisa, Sr. Presidente, está preocupante. O Brasil não vai crescer no 

próximo ano, o desemprego está aumentando drasticamente, tirando os 

trabalhadores dos seus postos de trabalho. Isso é muito grave! 

 Diante de tudo isso, Sr. Presidente, diante desse panorama desolador, nem 

precisamos falar no péssimo índice de aprovação popular do Governo Temer — é 

dos piores e reflete a realidade dos fatos. O que mal começou já dá sinais de que 

está acabando. Na solidão do projeto de poder pelo poder, os aliados tendem a 

diminuir até restarem apenas cúmplices. O Brasil não merece tamanha desventura. 

 Sr. Presidente, dou como lido o meu discurso e peço a V.Exa. que autorize a 

sua divulgação pelos meios de comunicação da Câmara dos Deputados. 

 Muito obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - V.Exa. será atendido, nobre 

Deputado. 

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo do Presidente Michael 

Temer chega a 6 meses com demonstrações acerbadas dos efeitos de seus vícios 

de origem. Já se fazem sentir os efeitos da fadiga do material ruim usado na sua 

estrutura e da corrosão que compromete o todo da obra. A troca de Ministros, 

equivalente à substituição apressada de alguns pilares, tenta evitar que esse projeto 

de poder sem legitimação popular desmorone de uma vez.  

 Um semestre é tempo suficiente para que a madeira de má qualidade seja 

corroída pelos carunchos alojados no seu interior, que deixam seus detritos à vista 

de toda a Nação. 

 Após 6 meses, o Brasil já percebe que o Governo prometeu, mas não 

entregou resultados nas duas principais demandas da sociedade: a retomada do 

crescimento econômico e a defesa da ética na política. Esses dois anseios de 

setores do País, que foram usados num golpe parlamentar para depor o Governo da 

Presidente Dilma Rousseff, continuam a clamar por atendimento satisfatório.  

 Conforme nossa previsão, está confirmado o quadro de acirramento da crise 

política, econômica, ética e institucional, instaurada a partir do processo de 

impeachment de um Governo legitimado pelas urnas. O País assiste a uma série de 

trapalhadas do fisiologismo no atual Governo que depõem contra a ética e depara 

com a economia estagnada e o crescimento da taxa de desemprego. 
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 O repúdio da opinião pública se expressa por meio da imprensa, em 

manifestações de rua contra esse estado de coisas. O Governo anuncia como um 

dos seus principais objetivos colocar o País nos trilhos. Isso é mera demagogia, pois 

o que faz não passa de gesto açodado, tramado em gabinetes e banquetes 

palacianos, sem discussão com a sociedade.  

 A PEC 241, do teto dos gastos públicos, aprovada pela Câmara, agora PEC 

55 em tramitação no Senado, agride direitos assegurados na Constituição de 1988 e 

vai estrangular avanços de políticas sociais na saúde, na educação e em outros 

serviços essenciais do Governo. Com o desmonte do estado de bem-estar, são 

retirados investimentos de áreas sociais, sem tocar no pagamento de juros da 

dívida, de longe a razão principal do déficit orçamentário. 

 Como o Governo age de costas para a sociedade, despreza os caminhos da 

discussão popular, empurrou de afogadilho a PEC 241 e optou por medida 

provisória para encaminhar uma reforma do ensino médio. Cortou o espaço de 

debate nessas duas questões vitais e em outras de igual relevância para o País.  

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil — CNBB manifestou 

preocupação pela forma apressada do encaminhamento e considerou inadequado e 

abusivo que esse assunto seja tratado por meio de MP, uma vez que requer amplo 

debate com a sociedade organizada, particularmente com o mundo da educação. O 

debate é a melhor forma de legitimação para medidas tão fundamentais, diz a 

CNBB. Afirma ainda que "toda a vez que um processo dessa grandeza ignora a 

sociedade civil como interlocutora, ele se desqualifica". E acrescenta: "Em um 

contexto de crise ética como o atual, é um contrassenso propor uma medida que 

intenta preparar para o mercado e não para a cidadania". 
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 Sr. Presidente, diziam que o atual Governo iria restaurar a confiança dos 

agentes econômicos, mas os indicadores do mercado sinalizam justamente o 

contrário. No mês de novembro houve recuo de 3,6 pontos no Índice de Confiança 

do Comércio, medido pela Fundação Getúlio Vargas — FGV. Também caminhou 

para trás 2,3 pontos o Índice de Confiança da Construção Civil, também medido pela 

FGV. 

 A previsão de crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil para 2017, 

projetada para modesto 1,6% pelo Governo, já foi corrigida para baixo pelo Banco 

Central, que indicou 1%. A estimativa foi reduzida para 0,98% e depois para 0,80%, 

conforme Boletim Focus. A queda do PIB em 2016, conforme o Banco Central, será 

de 3,5%, e não 3%, como anteriormente anunciada, com o agravamento do quadro 

de deterioração da riqueza nacional.  

 A retração do PIB é atribuída ao quadro de endividamento das empresas e ao 

aumento da percepção de risco pelo mercado. Por outro lado, em comparação com 

os principais mercados globais, os ativos brasileiros apresentaram o pior 

desempenho, com alta do dólar e avanço dos juros longos. 

 Segundo o IBGE, temos no País 12,022 milhões de desempregados. O IBGE 

divulgou aumento da taxa de desemprego em todas as regiões do País no terceiro 

trimestre do ano, em comparação com igual período de 2015. O Brasil amarga a 

taxa de desemprego média de 11,8%, com impacto maior na Região Nordeste, onde 

o indicador subiu de 10,8% para 14,1%. 

 Diante desse panorama desolador, nem precisamos falar no péssimo índice 

de aprovação popular do Governo Temer. É dos piores e reflete a realidade dos 
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fatos. O que mal começou, já dá sinais de que está acabando. Na solidão do projeto 

de poder pelo poder, os aliados tendem a diminuir até restarem apenas cúmplices. 

 O Brasil não merece tamanha desventura. 

 Muito obrigado! 

  O Sr. Alberto Filho, nos termos do § 2º do art. 18 

do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, 

que é ocupada pelo Sr. Carlos Manato, nos termos do § 

2º do art. 18 do Regimento Interno.  
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra, por 3 minutos, ao 

nobre Deputado Marcon. 

 O SR. MARCON (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, quero fazer o meu discurso em primeiro lugar como gaúcho e como 

brasileiro e prestar a minha solidariedade aos 3,2 mil metalúrgicos que perderam 

seu trabalho. Isso foi anunciado na segunda-feira de manhã no Polo Naval, na 

cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. 

 Para mim, essa é a política do novo Governo deste País, um Governo sem 

voto, o Governo do Michel Temer, do PMDB e seus puxadinhos. 

 A PETROBRAS não só tem que ter definição política para os 3,2 mil 

trabalhadores — pais de família, jovens — que perderam o emprego no Polo Naval 

de Rio Grande, mas também tem que dizer onde ela vai construir os navios para 

explorar o pré-sal, que nós temos que explorar, porque é muito petróleo. 

 Há dois vieses. Um, do Presidente Lula, da Presidenta Dilma, é que sejam 

construídos no Brasil, em Pernambuco, no Rio de Janeiro ou na cidade de Rio 

Grande. E o outro é o que o Presidente da PETROBRAS, Pedro Parente, mais quer 

e a que sempre foi favorável, que é construir na China — e esses empregos irem 

para a China e não para o povo brasileiro. 

 Espero que o Presidente da República, Michel Temer, e o Governo do Estado 

do Rio Grande do Sul se envolvam para que esses cascos de navios sejam 

construídos na cidade de Rio Grande.  

Nós vamos ter uma audiência hoje com o Ministro de Minas e Energia, com a 

presença dos Prefeitos das cidades de Rio Grande e São José do Norte, o 

Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o companheiro Benites, que é um grande 
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lutador. Ele chegou a se emocionar nessa segunda-feira, de manhã, quando 

recebeu no seu sindicato essa trágica notícia. Vai ser um Natal muito difícil para 

essas pessoas.  

 Sr. Presidente, também quero registrar minha consternação pelo falecimento 

do nosso Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, que foi um líder da igreja católica, 

proclamou a organização do povo, a teologia da libertação, as organizações das 

comunidades de base, que sempre defendeu os direitos humanos, os mais pobres e 

os mais fracos. Ele vai para cima e deixa bons exemplos para o povo brasileiro, para 

as igrejas.  

 Eu, como católico, gostaria que nossos bispos e nossos padres seguissem a 

lição de Dom Evaristo, um bispo que abriu a igreja para aqueles que mais precisam. 

Esse é o bom exemplo que ele deixa para nós.  

 Sr. Presidente, peço que autorize a divulgação dos meus dois discursos no 

programa A Voz do Brasil. 

 Muito obrigado.  

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 

 V.Exa. será atendido. 

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 Sr. Presidente, Srs. Deputados, servidores desta Casa, ontem, segunda-feira, 

dia 12 de dezembro, o Sindicato dos Metalúrgicos da cidade de Rio Grande, no 

Estado do Rio Grande do Sul, anunciou que 3,2 mil trabalhadores do Estaleiro Rio 

Grande — ERG, de propriedade da Ecovix, serão demitidos. Apenas 300 
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continuarão no canteiro de obras. Essa demissão em massa trará sérias 

consequências para o Município. 

 Diante dessa situação dramática que atinge a população de Rio Grande é que 

eu pergunto onde está o Governo ilegítimo de Michel Temer? Onde está o Governo 

desastroso de Sartori? Onde está o PMDB? 

 Os governos do PMDB seguem, como sempre, desastrosos para a população 

brasileira, principalmente para a população mais pobre, que sofre com a perda de 

empregos, com a diminuição dos programas sociais, com a diminuição do salário 

mínimo, com a retirada de direitos previdenciários. 

 A demissão destes 3.200 empregados no Município de Rio Grande é uma 

realidade que vai ser cada vez mais frequente no Brasil, principalmente com a 

aprovação da PEC 55/2016, que limita os gastos públicos. Alguém tem dúvida de 

que é a população mais pobre que irá sofrer com a aprovação dessa PEC? 

 Assim, caros Deputados, caras Deputadas, está claro que o Governo ilegítimo 

de Michel Temer está com seus dias contados, assim como deveria estar o 

Governador Sartori. Mas, antes de eles deixarem o poder, muitas maldades com os 

mais pobres e com os trabalhadores serão realizadas. Sempre foi, está sendo e 

sempre será dessa forma nos governos do partido mais corrupto desse País, o 

PMDB! 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Antes de conceder a palavra ao 

Deputado Vicentinho, passo a palavra ao Deputado Severino Ninho, por 1 minuto. 

 O SR. SEVERINO NINHO (PSB-PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

eu gostaria, da tribuna, de falar de Almir Rouche, um dos homenageados do 

carnaval do Recife em 2027.  

 Almir Rouche iniciou a sua vida artística com a Banda Pinguim. Ele é um dos 

principais puxadores do bloco Galo da Madrugada, possui 30 anos de carreira, é um 

importante artista pernambucano, consagrado no Brasil todo. Atualmente, ele segue 

a carreira solo.  

 O Prefeito de Recife, Geraldo Júlio, está de parabéns por escolher Almir 

Rouche para ser um dos homenageados do carnaval do Recife no ano de 2017. 

 Parabéns, Almir Rouche, por sua luta e por sua trajetória!  

 Sr. Presidente, peço que autorize a divulgação do meu discurso no programa 

A Voz do Brasil. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado.  

 Está autorizada a divulgação do seu discurso no programa A Voz do Brasil. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 

Vicentinho, do PT de São Paulo, que disporá de 3 minutos. 

 O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, juventude do meu País, Maycon Jonathan da Silva Oliveira, 24 

anos, faleceu ontem à noite, por complicações do diabetes. Ele era Secretário da 

Juventude do PT de Diadema e membro dos jovens conselheiros do meu mandato.  

 Filho da classe trabalhadora, jovem consciente, lutador, ele lutava porque 

tinha a cabeça carregada de sonhos. Era um menino gentil, acolhedor, solidário, 

sempre presente nas lutas do povo e da juventude em defesa do emprego, da 

educação, da vida, contra o golpe e as medidas do próprio golpe. Esse jovem 

surpreendentemente faleceu. 

 Maycon era uma pessoa a quem todo mundo queria muito bem, pelo seu jeito 

de ser, pelo seu jeito de encarar as suas lutas em defesa do nosso povo. 

 É uma perda muito grande essa de um menino de 24 anos que acordou para 

a vida. 

 Quero mandar aqui o meu abraço solidário à militância de Diadema, onde ele 

era filiado. Quero mandar o meu abraço à Tita, sua mãe querida, ao Nininho, seu 

pai, e ao Neno, seu tio.  

Neno é Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Diadema e, muito 

emocionado, falava comigo hoje sobre a vida e as posturas do nosso querido 

Maycon. O mesmo me dizia a Tita e também o Nininho. 

 Quero prestar aqui a minha homenagem a esse jovem, cujas ideias e sonhos 

permanecem vivos. Maycon ficará na lembrança de todos aqueles que um dia 

sonharam viver um novo tempo, sonharam viver uma nova história. 
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Maycon, que liderou as ocupações das escolas em Diadema, era o Maycon 

da luta. Por isso, Sr. Presidente, eu digo aqui: Maycon, o líder da juventude em 

Diadema, está presente em nossa memória e em nossos corações.  

Um abraço, Maycon! Que Deus o acolha em toda a sua plenitude, porque, em 

seu pouco tempo de vida, você foi um guerreiro. Como disse o comandante Che 

Guevara: “Sempre duro, sem jamais perder o carinho, a fraternidade, a harmonia”.  

 Deixo aqui o meu abraço a toda a família do Maycon e a todos os militantes. 

 Obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado, Deputado Vicentinho. 
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O SR. RICARDO IZAR - Sr. Presidente, peço a palavra para formular uma 

questão de ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao nobre 

Deputado Ricardo Izar para apresentar uma questão de ordem.  

 O SR. RICARDO IZAR (Bloco/PP-SP. Questão de ordem. Sem revisão do 

orador.) - Nos termos do art. 95, combinado com o §1º do art. 46 do Regimento 

Interno, eu solicito que V.Exa. determine a anulação de todas as votações que 

ocorreram na CTASP — Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 

após às 13h06min, momento em que se iniciou a Ordem do Dia na Sessão 

Extraordinária nº 331 de hoje, dia 14 de dezembro de 2016.  

 Acontece que no caso em questão, a referida Comissão colocou em votação 

o PL nº 4.321, de 2012 após o início da Ordem do Dia, em que pese o expresso 

comando regimental que veda a coincidência de reuniões de Comissões 

concomitantemente com a Ordem do Dia neste plenário. Ressalta-se que houve o 

questionamento na Comissão, mas ainda assim o Presidente optou pela 

continuidade dos trabalhos.  

 Nestes termos, peço deferimento, solicitando a anulação da referida votação. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Nobre Deputado Ricardo Izar, a 

questão de ordem de V.Exa. é legítima, regimental. Todos nós sabemos que, 

quando começa a Ordem do Dia, não pode haver qualquer votação em nenhuma 

Comissão. 

 Eu acolho a questão de ordem de V.Exa. e vou encaminhá-la ao Presidente 

da Casa. 

 O SR. RICARDO IZAR - Agradeço, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Tem a palavra o Deputado Ricardo 

Izar. 

 O SR. RICARDO IZAR (Bloco/PP-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, eu queria fazer uma solicitação, aproveitando que V.Exa., que 

acompanhou bem o caso, está presidindo a sessão. 

 O caso do Deputado Jean Wyllys veio da Corregedoria para o Conselho de 

Ética, onde eu sou Relator. Fui incumbido da missão de ser Relator. V.Exa. conhece 

bem o caso. Hoje de manhã, olhei minhas redes sociais. Havia uma enxurrada de 

xingamentos de homofóbico, de envolvido na Lava-Jato. Tudo isso devido a uma 

postagem que o representado, o Deputado Jean Wyllys, colocou, insinuando meu 

envolvimento com a Lava-Jato e com a homofobia. 

 Eu queria deixar claro aqui nesta Casa, primeiro, que nunca fui citado em 

nenhum esquema da Lava-Jato. Tenho uma história nesta Casa, meu pai teve uma 

história aqui na Presidência do Conselho de Ética no episódio do mensalão, dos 

sanguessugas. Nós começamos a investigação da Operação Lava-Jato quando eu 

era Presidente do Conselho de Ética no julgamento do Deputado André Vargas.  

V.Exa. sabe disso. V.Exa. acompanhou tudo. Meu nome nunca esteve envolvido em 

nenhum escândalo de corrupção, principalmente na Operação Lava-Jato. 

 Não é dessa forma que o Deputado vai fazer com que eu mude minha opinião 

e meu voto no relatório que fiz sobre ele. 

 A questão da homofobia não tem nada a ver com isso. Eu sempre aprendi a 

respeitar o próximo, independentemente de cor, de raça, de credo, de gênero e de 

espécie, sabe, porque eu trabalho muito com a questão dos direitos dos animais. 
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 O que está em jogo não é a questão do gênero, do sexo, da opção sexual. 

Não é isso. O que está em jogo é o ato de cuspir. 

O SR. GLAUBER BRAGA - Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar a 

questão de ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - O Deputado não está formulando 

questão de ordem agora, não. 

 O SR. GLAUBER BRAGA - O Deputado disse que fez uma questão de 

ordem a V.Exa. E se V.Exa. me permite... 

 (O microfone é desligado.) 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - S.Exa. fez questão de ordem sobre 

votação na Comissão quando já havia sido iniciada a Ordem do Dia. Ponto.  

 O Deputado está falando agora sobre um caso que aconteceu com ele. 

 O SR. GLAUBER BRAGA - Até o microfone V.Exa. vai cortar, Sr. 

Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Não, agora não. Deixe o Deputado 

acabar de falar. 

 O SR. GLAUBER BRAGA - Que absurdo é esse, Sr. Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Absurdo é V.Exa. incomodar 

enquanto o Deputado está falando! Deixe o Deputado Ricardo Izar falar. S.Exa. 

ainda não terminou. Não terminou! 

 O SR. GLAUBER BRAGA - Isto é um absurdo! Autoritário! 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Continue, Deputado Ricardo Izar. 
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 O SR. RICARDO IZAR - Só para complementar, o que está em jogo e em 

análise no Conselho de Ética não é a questão do gênero, é a questão da atitude, do 

ato de cuspir. 

 Eu aprendi na minha casa que não se cospe na cara das outras pessoas. 

Acho que se isso fosse feito num reality show, a pessoa que cuspiu seria expulsa. 

 Nesta Casa nós estamos seguindo o Regimento. Estou levando as 

atenuantes em consideração no meu relatório: a questão de que não foi 

premeditado, de que foi uma reação, e não uma ação. É por isso que nós até 

diminuímos a pena sugerida pela Corregedoria. 

 Vi inclusive uma declaração publicada nas redes sociais — recebi ofensas 

dizendo que estamos levando em consideração a homofobia — dizendo que 

estamos sendo homofóbicos nesse caso. Mas quero deixar claro que não somos, Sr. 

Presidente. Estamos sendo justos e transparentes. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Nobre Deputado, deixo a critério de 

V.Exa. Esse assunto tem que ser discutido no Conselho de Ética e na Corregedoria.  
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 O SR. JEAN WYLLYS - Por favor, Presidente, eu fui citado, eu queria 

contraditar. 

 O SR. EDMILSON RODRIGUES - Deputado Manato, vamos ser justos. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - O nobre Deputado Jean Wyllys está 

coberto de razão. Como V.Exa. foi citado, pode contraditar. V.Exa. prefere falar daí 

ou da tribuna? 

 O SR. JEAN WYLLYS - Eu falo daqui mesmo, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - V.Exa. tem 3 minutos. 

 O SR. JEAN WYLLYS (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, eu acho que o Deputado Ricardo Izar ou tem problemas cognitivos ou 

está agindo de má-fé. O texto que eu publiquei é muito claro. Ele diz que o Partido 

Progressista, o PP, tem 32 pessoas delatadas no processo investigado pela Lava-

Jato. 

 Em nenhum momento eu afirmei que foi ele. Ou ele tem problemas de leitura, 

de interpretação de texto, ou está agindo de deliberada má-fé. 

 Quero deixar claro que esse texto foi publicado não para que ele mude o voto 

dele! O voto dele já foi apresentado. Eu não espero que o Deputado Ricardo Izar 

mude o voto. 

 Agora, o Deputado Ricardo Izar esperava o quê? Ele esperava que eu fizesse 

o que depois do voto dele? Que eu não me defendesse, que eu lhe mandasse flores 

ou escrevesse um texto corroborando o seu voto injusto, o seu parecer injusto? 

 O Deputado Ricardo Izar ignorou as testemunhas de defesa, ignorou que o 

processo é movido por um vídeo fraudulento, ignorou o meu depoimento, ignorou 

todos os elementos e pediu 120 dias de suspensão do meu mandato! Ele ignorou 
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que sou alvo, há 6 anos, de violência simbólica, de insulto e bullying homofóbico 

nesta Casa.  Ignorou isso completamente e pediu 120 dias de suspensão do meu 

mandado!  

 O Deputado Ricardo Izar esperava o quê? Ele está incomodado com os 

insultos da Internet? Ótimo! Colocou-se no meu lugar. 

 Eu sou difamado sistematicamente. Eu fui chamado de pedófilo pelo 

Deputado que me insultou no dia do impeachment, e V.Exa. o ouviu dizer isso. É 

ruim ser insultado na Internet? Que bom que V.Exa. compreende isso, porque eu 

também sou insultado diariamente. 

 V.Exa. acha que eu caí aqui de paraquedas? Eu tenho 145 mil votos, 

Deputado. Eu defendo interesses de muita gente deste País.  

 V.Exa. achava o quê? Que não haveria reação da sociedade ou que eu não 

iria me defender? Eu vou me defender sempre, Deputado! Eu sou um homem 

honrado — honrado! Meu mandato é honrado e prestigiado.  

 Eu nunca cometi desvio ético nem desvio de conduta. V.Exa. faça o parecer 

que quiser. Não quero intervir nele. O seu parecer vai ser votado. Agora, eu tenho o 

direito de me defender nos meus canais de comunicação e, em momento algum, 

afirmei que V.Exa. era campeão de denúncia. 

 V.Exa. está com problema de leitura e de interpretação. E posso provar isso. 

 O SR. RICARDO IZAR - O Deputado Jean Wyllys alterou hoje o texto. 

 O SR. JEAN WYLLYS - Estou falando, Deputado Ricardo Izar! Esse não é o 

comportamento de alguém que está relatando um parecer. Isso mostra que V.Exa. 

não tem isenção. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 333.2.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 14/12/2016  Montagem: 5199 
 
 

 69 

 Eu não afirmei isso de V.Exa. Eu disse do seu partido. Essa não é uma 

opinião, é fato! 

 Trago aqui notícias da imprensa que dizem que 32 membros do seu partido 

estão envolvidos em esquema de corrupção. Foi a isso que me referi. Foi a esse 

campeonato a que me referi, não foi a V.Exa. Não ponha palavras na minha boca 

nem interprete mal o meu texto. 

 Se V.Exa. não gostou da minha defesa, o problema é de V.Exa. Eu vou me 

defender. V.Exa. não foi justo no parecer, e tenho o direito de me defender, e o 

Conselho de Ética vai julgar.  

 Não quero que V.Exa. mude o seu voto. Não faço esse tipo de lobby. V.Exa. 

ouviu a defesa, ouviu os meus argumentos, ouviu as testemunhas de defesa, soube 

que a prova que move o processo é uma prova fraudulenta — o Departamento de 

Criminalística provou isso. V.Exa. soube de tudo isso e apresentou um parecer 

pedindo 120 dias de suspensão do meu mandato! 

 A única vez que um Deputado foi suspenso nesta Casa por 90 dias ocorreu 

porque ele estava envolvido num pesado esquema de corrupção, de Carlinhos 

Cachoeira. E V.Exa. está pedindo 120 dias para um Deputado honesto, honrado, 

com mandato prestigiado internacionalmente, que nunca feriu decoro, nunca feriu a 

ética! 

 Estou sendo punido pelo que eu sou, porque sou homossexual; pelo que 

defendo, pelas minhas maneiras. Essa é a razão. 

 V.Exa. faça o relatório que quiser, mas não tente cercear minha defesa, e não 

ponha palavras na minha boca. Não disse isso de V.Exa.! Eu falei do seu partido. 

Isso é verdade. Contra fatos não há argumentos. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado Jean 

Wyllys. V.Exa. teve o direito de defesa? Está tudo tranquilo? 

 O SR. JEAN WYLLYS - Tranquilo. Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Deputado Ricardo Izar, V.Exa. foi 

citado. Quer fazer a tréplica, ou vamos deixar como está? 

 O SR. RICARDO IZAR - Vou deixar como está, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Deputado Jean Wyllys, para mim, o 

caso está encerrado.  

 O SR. JEAN WYLLYS - Para mim, está tudo O.k. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado. 

 Deputado Ricardo Izar, muito obrigado a V.Exa. 

 O SR. RICARDO IZAR - Vou deixar como está, para manter a isenção do 

meu relatório. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - O Deputado Ricardo Izar falou, o 

Deputado Jean Wyllys teve todo o direito de defesa. Todos viram que nós agimos 

com isenção, e agora vamos continuar a sessão. 

 Este assunto está ultrapassado! Eu não vou deixar ninguém tocar neste 

assunto, ponto! Vou continuar a sessão! O próximo orador é o Deputado Leonardo 

Monteiro, por 3 minutos. Depois, será o Deputado Edmilson Rodrigues. Estou 

seguindo a ordem. 

 O SR. SILVIO COSTA - Baixou o espírito de Eduardo Cunha em V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Não, bateu o de um homem honesto, 

sério, e que deu direito de defesa a todos. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Com a palavra o Deputado Leonardo 

Monteiro. 

 O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero dar como lido pronunciamento que faço 

sobre a reforma da Previdência. 

 Quando anunciada a reforma da Previdência, preparamos um debate para ser 

feito em Minas Gerais. Fizemos uma reunião em Governador Valadares, no Vale do 

Aço, em Ipatinga e também em João Monlevade. Na oportunidade, convidamos o 

ex-Ministro Carlos Eduardo Gabas, o Gabas, que é funcionário da Previdência 

Social, foi Secretário-Executivo do Ministério e Ministro da Previdência. Fizemos um 

grande debate com a população de Minas Gerais, naquela região, para tratar das 

consequências da reforma da Previdência. 

 Sem dúvida nenhuma, Sr. Presidente, é uma reforma contra os trabalhadores, 

contra os mais pobres. Essa reforma discrimina as mulheres, porque, ao igualar o 

tempo de aposentadoria com o dos homens, sabemos que trará prejuízos para elas. 

Nós, que somos homens, sabemos disto: as mulheres, normalmente, têm duas, três 

tarefas diárias a mais do que os homens. 

 A reforma prejudica também os idosos, porque acaba com o Benefício da 

Prestação Continuada, o benefício da LOAS, que eles recebem. Aqueles que não 

conseguiram aposentar, contribuindo com o INSS, ou os que não são trabalhadores 

rurais recebem, portanto, o Benefício da Prestação Continuada. Agora, com a 

reforma da Previdência, extingue-se esse benefício, e um valor por lei vai ser criado. 

 Eu quero também nesta oportunidade agradecer ao Ministro Gabas por ter 

participado conosco desse debate em Minas Gerais e por ter contribuído para que 
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pudéssemos esclarecer os prejuízos que a população brasileira vai ter com a 

reforma da Previdência. Terão prejuízo inclusive os Municípios, as Prefeituras, 

sobretudo das pequenas cidades. Sabemos que o que movimenta essas pequenas 

cidades são as pessoas que recebem a aposentadoria, os benefícios da prestação 

continuada. Enfim, os benefícios da assistência social serão cortados com a reforma 

da Previdência, através da PEC da Previdência, que está tramitando nesta Casa. É 

preciso discutir esse assunto com a população. 

 Sr. Presidente, peço a V.Exa. que o meu pronunciamento seja veiculado 

pelos órgãos de comunicação desta Casa. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado. 

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, servidores e servidoras da Casa e 

dos gabinetes parlamentares, ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV 

Câmara, estivemos na semana passada com o ex-Ministro da Previdência nos 

Governos Lula e Dilma, Carlos Gabas, que classificou como dura e cruel a proposta 

de reforma do sistema de seguridade social, encaminhada ao Congresso Nacional 

como Proposta de Emenda à Constituição nº 287 (PEC 287/16). 

 Na avaliação do ex-Ministro, há alternativas a essa proposta que, 

implementadas, evitariam que trabalhadores fossem penalizados. Gabas veio a 

Governador Valadares, Ipatinga e João Monlevade atendendo a um convite do 

nosso mandato, que está promovendo um ciclo de palestras chamado de Dialoga, 

Minas, com o propósito de debater por nosso Estado os pontos polêmicos propostos 

pelo Governo golpista e ilegítimo de Michel Temer. 
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 A PEC 287/16, apresentada pelo Governo golpista na última quarta-feira, 

estipula idade mínima de 65 anos para homens e mulheres e contribuição mínima de 

49 anos para aposentadoria integral. Além de penalizar trabalhadores em geral, 

mais especificamente as mulheres e os trabalhadores rurais, essa reforma da 

Previdência não leva em conta desigualdades sociais e regionais.  

Essa proposta do Governo ilegítimo, apresentada sem debate para a 

sociedade e para o ex-Ministro Gabas, ignora os principais desafios da Previdência, 

como ter fontes de financiamento que não penalizem trabalhadores, incluindo o 

resgate de dívidas. Carlos Gabas também ressaltou a importância de uma 

Previdência solidária, com equilíbrio entre previdência rural e urbana, sem penalizar 

os contribuintes. Segundo o ex-Ministro, a modalidade urbana conta com superávit 

na contribuição. 

 Gabas destacou que há dívidas de empresas com a Previdência que chegam 

a meio trilhão de reais. Uma alternativa seria executar essas dívidas. Outra 

possibilidade, aponta o ex-Ministro e servidor de carreira da Previdência, seria o 

Ministério da Fazenda cobrar impostos sobre grandes fortunas. Concordamos com a 

avaliação de Gabas, quando ele diz que essa reforma da PEC 287 é um pagamento 

pelo golpe, não visa ao equilíbrio de contas.  

Estão cobrando a fatura do golpe com medidas antinacionais e antipopulares 

que prejudicam o povo brasileiro e ameaçam as conquistas realizadas nos últimos 

anos. Não há descontrole nas despesas que justifiquem  a retirada de direitos. O 

descontrole está na arrecadação. Essa proposta é indutora de recessão, porque 

estimula a saída do Regime Geral de Previdência e a entrada de Previdência 

privada dos bancos. 
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 Estiveram presentes aos debates Prefeitos e Vereadores de Municípios da 

região, além de outras autoridades: polícias, estudantes e representantes de 

sindicatos e de movimentos sociais, entre outros. É fundamental que haja 

participação popular nesses encontros, já que o Governo não debateu essa proposta 

com a sociedade.  

Neste momento, apenas a mobilização popular da sociedade civil pode 

impedir a aprovação de medidas como a PEC 287. Nossa alternativa é a 

mobilização. Precisamos ocupar Brasília, precisamos ocupar as ruas e espaços 

públicos de todo o País. Nossa alternativa é exigir a volta da democracia, com 

Diretas Já! 

 Fora, Temer! 

 Nenhum direito a menos! 

 Diretas Já! 

 Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado 

Delegado Edson Moreira. 

 O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (PR-MG. Sem revisão do orador.) – 

Sr. Presidente, quero dar como lido pronunciamento sobre a morte de Dom Evaristo 

Arns, que muito fez pelo Brasil. 

 Muito obrigado. 

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não poderia deixar de retornar a esta 

tribuna para prestar uma homenagem a Dom Evaristo Arns, que falece há pouco em 

São Paulo. A morte do nosso “cardeal da esperança”, um dos ícones do combate ao 

totalitarismo e da defesa dos mais pobres e excluídos, neste momento delicado pelo 

qual passa o País, parece ser uma injustiça. 

 O Cardeal, uma das pessoas mais influentes da Igreja Católica e da 

sociedade brasileira, era conhecido pela contenda de uma vida inteira em defesa 

dos direitos humanos. Aos 95 anos, completados em setembro, ele estava internado 

no Hospital Santa Catarina para se tratar de uma broncopneumonia, mas teve 

falência múltipla de órgãos. 

 Foi uma grande perda para diferentes grupos sociais. Dom Evaristo Arns teve 

papel decisivo na história da democracia brasileira. Foi um dos principais nomes na 

luta contra a ditadura e a favor do voto nas Diretas Já. Por causa disso e por sua 

luta em defesa dos mais pobres, ganhou a alcunha de “cardeal da esperança”. 

 Para se ter uma ideia da grandeza de Dom Evaristo Arns, Sr. Presidente, 

quando ele assumiu a Arquidiocese de São Paulo, a segunda maior comunidade 
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católica do mundo, nos idos de 1970, uma de suas primeiras medidas foi vender o 

Palácio Pio XII, residência oficial, para financiar terrenos e construir casas na 

periferia. Em 1972, criou a Comissão Brasileira Justiça e Paz, que articulou 

denúncias contra abusos do regime militar. Em 1985, criou a Pastoral da Infância 

com o apoio da irmã Zilda Arns, que morreu no Haiti, onde realizava trabalhos 

humanitários, vítima do forte terremoto que destruiu parte do país em 2010.  

 Essa história de luta em prol da sociedade é contata e recontada em livros. 

De fato, foi uma grande perda para todos nós. 

 Era o que eu tinha a dizer. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Com a palavra o Deputado Edmilson 

Rodrigues. 

 O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o Governador Simão Jatene, numa combinação química de alto poder 

destrutivo, orientado pelas políticas de destruição em massa do ilegítimo Presidente 

Michel Temer, resolveu violentar direitos e aprofundar a crise econômica e social do 

nosso Estado. 

 Um governador que tem dado polpudos benefícios fiscais a grandes 

empresas cruza os braços diante, por exemplo, da Lei Kandir, das perdas do 

Estado, que favorece empresas de capital estrangeiro como a Cerpasa. Aliás, ele 

responde a um processo por recebimento de propina, comprovado pela Polícia 

Federal desta empresa, que teve benefícios fiscais.  

 O Governador apresentou um pacotão com várias medidas. Ele aumenta de 

17% para 18% o ICMS em geral, aumentando o custo de vida e particularmente a 

conta de luz no Estado, que, apesar de ser superavitário na produção de energia, 

tem a energia mais cara do Brasil.  

 Ele cria problemas sérios para os servidores públicos quando, por exemplo, 

aumenta o desconto do Instituto de Assistência Social do Estado do Pará — IASEP 

para a área da saúde de 9% para 11% e o desconto previdenciário de 11% para 

14%.  

 Para se ter ideia, ele interfere nas questões relacionadas à pensão por morte 

ao estabelecer 44 anos para o recebimento das pensões e ao mesmo tempo o 

mínimo após a morte do companheiro, do marido ou da esposa. Ele obriga 
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praticamente a privatização, estabelecendo mecanismos para o acesso à 

previdência complementar. 

 Esse pacote é uma violência contra a sociedade paraense e particularmente 

contra os servidores públicos do Estado.  

 Sr. Presidente, eu peço que seja divulgada pelos meios de comunicação outra 

violência. O Governador, numa tentativa de amordaçar o Ministério Público do nosso 

Estado, está abrindo um processo de denúncia na Corregedoria e no Conselho 

Nacional do Ministério Público contra o Procurador Nelson Medrado e o Promotor 

Armando Brasil. 

 O que fizeram esses dois membros do Ministério Público? Eles abriram 

investigação e, agora, denunciam Alice Viana, Secretária de Administração, e 

Alberto Lima Jatene, que não possui vínculo com o Poder Executivo, é funcionário 

do Conselho de Contas, filho do Governador e dono de postos de combustível, que, 

dentre outros crimes, abocanhou mais de 5 milhões de reais, de 2011 a 2015. 

 Isso está comprovado na investigação do Ministério Público. Em vez de usar 

o banco do Estado, que cobra zero de taxa administrativa, ele resolveu utilizar a 

Equador, uma empresa de distribuição de produtos energéticos e petrolíferos, dando 

lucro e participando, certamente, dessa grande maracutaia. 

 Portanto, quem cumpre o seu dever institucional no Ministério Público merece 

ser coagido e amordaçado pelo Governador do Estado.  

 Minha denúncia está feita, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, enquanto o Presidente 

Michel Temer ataca a aposentadoria, elevando a idade mínima para 65 anos de 

trabalho, no Pará o Governador Simão Jatene também esperou o fim do ano para 

enviar à Assembleia Legislativa do Estado um pacotaço de projetos de lei indigestos 

que, no intuito de combater a crise econômica, penalizam ainda mais as camadas 

mais pobres da população e o servidor público estadual, com cortes de gastos, 

aumento de imposto, redução de investimentos, aumento da contribuição 

previdenciária e congelamento de salário pelo segundo ano consecutivo. 

 Um dos projetos visa a aumentar a alíquota do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços — ICMS para 18% em 2017 (hoje é de 17%), o que vai 

impactar no aumento da conta de energia elétrica, comunicação e gasolina, 

encarecendo ainda mais o custo de vida da população. 

 Além disso, cerca de 140 mil servidores do Estado serão atingidos pelo 

aumento de 9% para 11% na alíquota do plano de saúde e o reajuste da 

contribuição previdenciária ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará 

— IGEPREV, de 11% para 14%. Sobre a assistência médica, os trabalhadores 

amargam as más condições do serviço com ofertado atualmente pelo Instituto de 

Assistência dos Servidores do Estado do Pará — IASEP, já que vários prestadores 

se descredenciaram por falta de pagamento ou retardam a marcação de consultas e 

exames. 

 Entre as alterações propostas estão a mudança nas regras para fruição da 

pensão por morte de cônjuges ou companheiros, a instituição da previdência 
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complementar, a contribuição previdenciária para inativos e pensionistas militares e 

do regime de previdência estadual.  

 No caso das pensões por morte, teria direito somente ao benefício vitalício 

somente o cônjuge ou companheiro que tiver 44 anos de idade ou mais ao tempo do 

falecimento do servidor é que terá direito ou, para beneficiários com idade inferior, 

passaria a variar de 3 a 20 anos. 

 Já o projeto que institui a previdência complementar, cria um teto para os 

benefícios previdenciários dos servidores estaduais, equivalente ao do INSS 

(provavelmente R$ 5.579,06 em 2017). O servidor que quiser ganhar mais terá que 

fazer adesão ao plano de previdência complementar do Estado.  

 Portanto, o pacote é danoso mesmo que só venha a atingir direitos adquiridos 

daqueles que contribuem ao sistema, pois torna o serviço desinteressante aos 

trabalhadores que buscam estabilidade por meio de concursos públicos, sem falar, 

que será uma injustiça, uma discriminação que criará duas categorias de 

contribuintes do mesmo sistema, quebrando a isonomia constitucional. 

 Os projetos de lei que aumentam as alíquotas fiscal e previdenciária no Pará, 

num verdadeiro arrocho contra o trabalhador, provocam a reação dos sindicatos e 

das centrais sindicais. Os projetos já foram enviados à Assembleia Legislativa, que 

deve votar as propostas em caráter de urgência até o próximo dia 20. 

 A crise está no centro das justificativas apresentadas pelo Governador Jatene 

para a apresentação de medidas duras contra a população, entre elas, está a Lei 

Kandir, que desonera o ICMS na exportação de minérios, apesar da produção 

industrial do Pará se manter em expansão (7,6%), ao contrário da produção nacional 

(-8,8%), o que se deve justamente ao setor extrativo/mineração (11,4%). Ou seja, 
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apesar da balança comercial positiva, o Pará ainda não conseguiu garantir a 

compensação junto ao Governo Federal dos prejuízos impostos pela Lei Kandir.  

 Mas Jatene não explica, como, diante desse cenário de injustiça com o nosso 

Estado, ele ainda mantém a isenção de dois terços da taxa de mineração à Vale, o 

correspondente a R$ 600 milhões. Assim como não explica a manutenção de 

benefícios fiscais a outras mineradoras e empresas, que sangram os cofres 

estaduais em bilhões, e nem explica o excessivo gasto com publicidade e o exagero 

de cargos de Direção e Assessoramento Superior — DAS em sua gestão. 

 O Governo Jatene reproduz no Pará a política nacional de Michel Temer, que 

visa a conter a crise com medidas duras que só atingem a população fragilizada, ao 

passo que protege interesses e privilégios empresariais e governamentais. 

  

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governador do Pará, Simão Jatene, 

tenta amordaçar o Ministério Público do Estado denunciando à Corregedoria e ao 

Conselho Nacional do Ministério Público — CNMP os membros desta instituição que 

ousam investigá-lo e processá-lo.  

 Em 2014, foi descoberto que Jatene teria favorecido o próprio filho Alberto 

Lima da Silva Jatene, sócio-proprietário de dois postos de combustíveis, no 

abastecimento da frota de veículos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O 

favorecimento comparável ao nepotismo teve início em 2011, ano em que Jatene foi 

eleito para o terceiro mandato após ficar 4 anos fora do Governo. 

 Em 2014 Jatene teve ajuizada contra si uma ação civil pública, de autoria do 

MPE. Também respondem a ação o filho dele, a Secretária Estadual de 
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Administração, Alice Viana, e a Empresa Distribuidora Equador de Produtos de 

Petróleo Ltda., que gerencia o sistema de abastecimento por cartão. 

 A investigação, por meio de inquérito civil instaurado pelo Procurador de 

Justiça Nelson Medrado e pelo Promotor de Justiça Militar Armando Brasil, ambos 

de elevado conceito na sociedade paraense, identificou que o Estado substituiu o 

abastecimento que era feito nos postos de combustíveis por meio do cartão do 

Banpará, cujo sistema de crédito não cobrava taxa administrativa, pelo cartão de 

abastecimento da Equador, que cobrava 3% de taxa administrativa na modalidade 

débito, através do sistema Petrocard.  

 Apesar de a Distribuidora Equador possuir 240 postos credenciados, o 

abastecimento era priorizado em três postos: Auto Posto Verdão, Posto Girassol 

Ltda. e Posto Umarizal Ltda., sendo que Alberto Jatene aparece como sócio-

proprietário dos dois primeiros, onde foram contabilizados o abastecimento de mais 

de R$ 5 milhões, de 2011 ao início de 2015. 

 A ação civil pública pediu a condenação dos acusados ao ressarcimento 

integral do dano, perda da função pública, se houver suspensão dos direitos 

políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa de até 100 vezes o valor da 

remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente. 

 No mês passado, o Governo suspendeu o contrato com a Equador, sem dar 

maiores explicações sobre o que motivou essa decisão. Ato contínuo, o Governador 

Simão Jatene ajuizou pedidos de providência contra os dois membros do MPE que 

ousaram investigá-lo e processá-lo. 
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 Ele alega que somente o Procurador-Geral de Justiça tem autorização legal 

para instaurar inquérito civil e ajuizar ação civil pública contra o Governador do 

Estado em exercício. E, ainda, tenta descaracterizar a competência de um dos 

membros do parquet na condução da investigação, no caso, do promotor de justiça 

militar, mesmo a PJM tendo competência para atuar em caso de improbidade 

administrativa relativo à Polícia Militar e aos Bombeiros. Sem falar que, de qualquer 

maneira, o Procurador Medrado tem competência de processar e julgar improbidade 

administrativa na área cível. 

 Os argumentos de Jatene à Corregedoria do MPE e ao CNMP não têm 

procedência alguma. Limitam-se à tecnicidade jurídica, não entram no mérito da 

situação constrangedora em que o Governador se colocou e ignoram 

completamente a necessidade de prestar algum esclarecimento que seja à 

população.  

 O Governador não explica porque justamente o filho dele era quem fornecia 

combustível à frota do Estado, como foi realizado o pregão que teve a Equador 

como vencedora, quem participou, quais as propostas concorrentes. Afinal, foram 

assegurados os princípios da livre concorrência pública e do menor preço? Mas 

Jatene não dedica uma linha a informar quanto foi pago pelo Erário ao filho dele e, 

nem de longe, se qualquer quantia em dinheiro poderá ser devolvida. 

 Ao atacar o MPE, Jatene atesta a recusa em ser investigado ou fiscalizado 

nos atos que adota enquanto gestor público, num verdadeiro desrespeito à 

população que lhe confiou milhões de votos para representá-la na defesa dos 

interesses coletivos. Simão Jatene age como se não precisasse dar satisfação 

pública sobre a grave acusação que responde. 
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 O intuito de penalizar membros do MPE pela realização do seu trabalho, 

dentro das competências que lhes são atribuídas em lei, representa grave violação 

aos princípios democráticos e constitucionais. É preciso que se diga em alto e bom 

som: o mandato não é propriedade do governante eleito, mas pertence ao público, e, 

muito menos, a máquina administrativa é extensão do patrimônio pessoal. 

 O Governador Simão Jatene não pode amordaçar as autoridades públicas. 

Fui informado que o Procurador Medrado e o Promotor Brasil solicitaram, mas não 

obtiveram resposta do Procurador-Geral de Justiça sobre a autorização legal para 

prosseguir com o seu trabalho.  

 Corajosamente, eles deram continuidade à investigação e ajuizaram a ação, 

que acabou sendo arquivada na Justiça sem ter o mérito apreciado. Provavelmente, 

se não fosse essa iniciativa de Medrado e Brasil, o Pará ainda teria um contrato 

vantajoso com a Equador, cujo dono foi preso na Lava-Jato, Humberto Amaral 

Carrilho. 

 Nesse contexto, o Procurador-Geral de Justiça Marco Antônio das Neves 

também precisa explicar porque a autorização solicitada por Medrado e Brasil 

permanece sem resposta, sob pena de que ele próprio venha a responder 

futuramente perante o CNMP.  

 É importante que tanto o MPE quanto o CNMP não embarquem em mais essa 

tentativa de pôr mordaça aos membros do Judiciário, sob pena da desmoralização 

completa do Ministério Público, que tem papel tão importante na defesa dos direitos 

difusos e coletivos. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 333.2.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 14/12/2016  Montagem: 5199 
 
 

 85 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado Silas 

Câmara. 

 O SR. SILAS CÂMARA (PRB-AM. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

quero apenas registrar um voto de pesar pelo falecimento do Diretor-Presidente da 

Rede Amazônica de Televisão, Dr. Phelippe Daou, hoje, em São Paulo. 

 Ele, que foi um dos pioneiros da comunicação em toda a Região Norte do 

País, sem dúvida nenhuma, deixa um exemplo e um legado excepcional para as 

pessoas da nossa Região. 

 Portanto, quero aqui registrar a passagem do Dr. Phelippe Daou, Diretor-

Presidente da Rede Amazônica de Televisão. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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O SR. SILVIO COSTA - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Nobre Deputado, o PTdoB faz parte 

de um Bloco com o PTN e o PSL. V.Exa. não é Vice-Líder, tem que ter uma carta do 

Líder. V.Exa. é melhor regimentalista do que eu e sabe disso. 

 O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PTdoB-PE. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, V.Exa. tem razão, mas está sendo muito duro. Nós 

estamos no espírito natalino. (Risos.) O Presidente Rodrigo Maia, todas as vezes, 

sobretudo numa sessão como esta... V.Exa. não pode fazer isso comigo. 

 Por favor, eu queria usar a representação, mesmo meu partido participando 

do Bloco. Se V.Exa. não for tão duro, meu partido pode usar a representação, por 

favor. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado 

Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro. V.Exa. terá 3 minutos na 

tribuna. 

 O SR. SÓSTENES CAVALCANTE (DEM-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, está próxima a data natalina e as festas de final de ano. Por isso, subo a 

esta tribuna para dar uma boa notícia aos moradores de Itaperuna, no noroeste 

fluminense do meu Estado do Rio de Janeiro. 

 O Prefeito eleito daquela cidade, Dr. Vinícius, tem nos procurado desde sua 

eleição e lutado junto ao Ministério da Educação para a ampliação do número de 

vagas do curso de Medicina da Universidade Iguaçu — UNIG, naquele Município. 

Ontem foi publicado, no Diário Oficial, o aumento de mais 40 vagas para Medicina. 

No momento em que vemos despencar a nossa educação no Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes — PISA, nós começamos a ver algumas 

boas notícias, em especial, na área da Medicina. 

 Quero agradecer ao Ministro Mendonça Filho pelo trabalho e empenho em 

ajudar Itaperuna e região com esse aumento do número de vagas. Tenho certeza de 

que atenderá inúmeros jovens que têm o sonho de fazer essa carreira e estudar ali, 

na própria região. 

 Os nossos Municípios do interior, que tanto sofrem com a ausência de 

médicos, poderão ser atendidos na sua própria região. 

 Registro, mais uma vez, o agradecimento ao Ministro Mendonça Filho, meu 

colega de partido. Quero registrar também o empenho intenso do Reitor André 

Monteiro e do Vice-Reitor Marcelo Gomes da Rosa. Esses dois homens têm lutado 

neste momento de tantas dificuldades que a UNIG tem enfrentado com as grandes 
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corporações. Eles têm sido verdadeiros exemplos, lutando aqui em Brasília por essa 

importante instituição de ensino da nossa querida Baixada Fluminense. 

 Deputado Simão Sessim, nós que temos lutado junto ao MEC temos contado 

com a sensibilidade do Ministro para entender que não é defendendo as grandes 

corporações que nós vamos valorizar a nossa educação superior, neste caso a 

privada. Mas, sim, valorizando aqueles que fazem — e o fazem bem —, como é o 

caso da nossa querida UNIG, no Estado do Rio de Janeiro, que vem prestando 

relevantes serviços aos seus milhares de alunos. 

 Queremos incentivar, agradecer, parabenizar e registrar que essa também é 

uma luta do Reitor André Monteiro, bem como do Vice-Reitor Marcelo Gomes da 

Rosa, a quem também parabenizamos e agradecemos.  

 Viva a educação no País! Que a nossa educação realmente busque melhores 

lugares nos rankings mundiais, porque precisamos colocá-la em primeiro lugar, 

acima dos demais assuntos de importância para o Governo brasileiro.  

 Obrigado, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Com a palavra o nobre Deputado 

Daniel Almeida. 

 O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Com revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero manifestar meu reconhecimento a D. 

Paulo Evaristo Arns. Ele faleceu hoje aos 95 anos de idade e é um símbolo em 

defesa da democracia, em defesa dos direitos humanos.  

 Ele se dedicou de forma intensa e profunda à luta pelos mais pobres. 

Transformou a diocese em São Paulo, a Igreja da Sé, num centro de resistência no 

período da ditadura militar. Era uma voz que trazia conforto, alento e organização na 

defesa da democracia, contra as ações da ditadura militar.  

 Ele teve extraordinária capacidade de se articular em um ambiente político, de 

reconhecer, valorizar e estimular a luta dos movimentos sociais, apoiando as lutas 

sindicais, as lideranças mais diversas do campo e da cidade, com a visão de que a 

bandeira central, no período da ditadura, era a defesa da democracia.  

 Associou-se à luta por anistia, mas nunca perdeu a sua relação com os mais 

pobres, aqueles que eram desprezados dos direitos humanos mais elementares. 

Cuidou de pessoas de rua, de crianças, de periferias, abrigando e ajudando esses 

setores a se organizarem em defesa de direitos. 

 Portanto, Dom Paulo Evaristo Arns deixa a referência de uma visão ampla e 

abrangente em defesa de valores fundamentais que, na sociedade de hoje, tanta 

falta fazem, que é a defesa da democracia, da liberdade, da organização do 

movimento social, de uma sociedade mais justa, da superação das desigualdades 

ou pelo menos da diminuição das diferenças tão graves que persistem na nossa 
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sociedade. Essa é a marca, o ensinamento, a inspiração que permanecerá como 

referência de Dom Paulo Evaristo Arns.  

 Deixo a nossa solidariedade a todos que o têm como referência. 

  O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) -  Muito obrigado, nobre Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra à Deputada 

Eliziane Gama, do PPS do Maranhão. 

 A SRA. ELIZIANE GAMA (PPS-MA. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, dados que foram apresentados pela CPT — 

Comissão Pastoral da Terra infelizmente apontaram um crescimento significativo de 

violência no campo no nosso Estado do Maranhão. Os números apontaram o 

aumento de 15%.  

 Sr. Presidente, hoje o nosso Estado é o que tem a maior quantidade de 

conflitos agrários. Foram registrados 251 casos de conflitos por disputa de terra e 12 

mortes. No que se refere aos conflitos agrários, o Maranhão está capitaneando os 

números em todo o Brasil, ultrapassando, inclusive, o Pará, segundo Estado 

brasileiro em mortes no campo. 

 Hoje nós protocolamos junto à Mesa uma indicação e um requerimento para o 

Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, no sentido de que ele cumpra a sua 

responsabilidade institucional para coibir a violência no campo, naturalmente, em 

todo o Brasil, mas, em especial, no Estado do Maranhão.  

 E, hoje, conversando com a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, 

vimos que a situação é realmente preocupante. As pessoas apontam, Sr. 

Presidente, que a Delegacia Agrária do Maranhão está desestruturada, sem 

condições de funcionamento, praticamente extinta. 

 Não há a mínima estrutura necessária para a regularização fundiária. Os 

investimentos que deveriam ser feitos por parte do ITERMA — Instituto de 

Colonização e Terras do Maranhão não estão sendo feitos. O resultado é a falta de 

estrutura mínima para que a Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo 
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possa, de fato, funcionar. O Batalhão da Polícia Militar deveria mediar esses 

conflitos junto com a Delegacia Agrária, mas isso acaba não acontecendo, 

exatamente pela falta do mínimo para o bom funcionamento desses dois órgãos no 

Estado do Maranhão. 

 Mais uma vez, nos uniremos à Sociedade Maranhense de Direitos Humanos 

e protocolaremos junto ao Governo do Estado do Maranhão pedido para que tome 

as devidas providências para reduzir a violência no campo, que afeta, na sua 

maioria absoluta, os remanescentes quilombolas, as lideranças sindicais, que 

acabam sendo assassinadas, e os nossos trabalhadores rurais, coisa que nós não 

podemos admitir. 

 Nós jamais deixaremos de lado a luta que hoje travamos no Estado do 

Maranhão pelo respeito aos direitos humanos. É preciso um apoio muito maior do 

Governo do Estado do Maranhão e também do Governo Federal, por meio do 

Ministério da Justiça.  

 Muito obrigada, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Eu é que agradeço, nobre Deputada. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado 

Major Olimpio, do Solidariedade de São Paulo. S.Exa. dispõe de 3 minutos na 

tribuna. 

 O SR. MAJOR OLIMPIO (SD-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, população brasileira que nos acompanha, no II Império, 

devido às pressões internacionais contra a barbárie da escravidão no Brasil, o 

Governo brasileiro resolveu fazer um gesto de suposta generosidade e editou uma 

lei que concedia liberdade ao escravo com mais de 60 anos de idade. Foi a Lei dos 

Sexagenários, que ficou conhecida na época como a lei da gargalhada, porque 

nenhum escravo sobrevivia além dos 60 anos de idade. Literalmente, foi só para 

inglês ver. 

 Agora, com essa PEC da barbárie, a PEC da safadeza, a PEC do desvio, a 

PEC 287, é preciso que a população brasileira saiba que para a construção de 

Brasília pegaram à época 100 bilhões de dólares da previdência dos servidores. 

Assim também ocorreu quando da construção de estradas em São Paulo. O 

Governo Carvalho Pinto nos anos 60 pegou dinheiro para construir quartéis, 

delegacias de polícia e estradas. 

 A Seguridade Social é composta pelo tripé saúde, previdência e assistência 

social. Nós aprovamos aqui um aumento da Desvinculação das Receitas da União 

— DRU, de 20% para 30% até 2023, e, no momento em que são repassados 600 

bilhões de reais para a assistência social e a saúde, nós vamos dizer que o servidor 

não contribuiu e tem que pagar a conta de novo. Isso não dá! 
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 Nenhum policial, civil ou militar, suporta trabalhar 49 anos. Aliás, nenhum 

trabalhador suporta. Quem emprega um trabalhador com idade entre 55 e 65 anos 

neste País? Vamos parar de hipocrisia! 

 E neste momento está acontecendo uma “tratorada”. Não se abre a Ordem do 

Dia no plenário porque a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania — 

CCJC tem a ordem — é uma ordem! — de decidir a admissibilidade da PEC 287. O 

Executivo manda, e o Legislativo fica prostrado, de joelhos, pegando migalha de 

emendinha no chão, no último dia. Isso é uma “tratorada”! O Legislativo está de 

joelhos. 

 Ser aliado não é ser alienado. Pelo amor de Deus! A história vai nos julgar 

como os covardes que arrebentaram a população brasileira, que arrebentaram os 

trabalhadores, que arrebentaram os servidores públicos. 

 Hoje nós tivemos, em 25 Estados, bombeiros e policiais militares de todo o 

Brasil, nas entidades e comandos se mobilizando. Tenho a felicidade de ter aqui 

oficiais da Polícia Militar que estão conversando com as lideranças do Congresso 

Nacional, Coronel Félix, Coronel Guilarducci, Coronel Gardenal e o Coronel 

Pelegrini, representantes das nossas entidades, mobilizados. Nós somos 

respeitadores, somos hierarquizados, mas não somos idiotas. Nós não vamos 

aceitar o que estão querendo nos impor: levar a nós e as nossas viúvas à desgraça 

e à miséria completa. 

 Nós vamos reagir. Amanhã, haverá manifestação no Piauí e em Goiás. Em 

Pernambuco, a Polícia Militar está em estado de greve. Nós garantimos a 

governabilidade deste País e não vamos aceitar que mexam com a nossa dignidade 

e com a dignidade da nossa família neste momento. 
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 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Major Olimpio. 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Esta Presidência informa que houve 

uma embolação aqui e nós estamos tentando acertar. 

 A palavra será concedida aos Deputados Misael, Erika, Luiz Sérgio e Jorge 

Solla. Devagar, vamos acertar a lista. 

 Com a palavra o Deputado Misael Varella.  

 V.Exa. tem 3 minutos. 

 O SR. MISAEL VARELLA (DEM-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Ministro Mendonça Filho afirmou em 

audiência pública na Comissão de Educação que os investimentos no setor terão o 

acréscimo de mais de 9 bilhões de reais em 2017. Segundo o Ministro, os recursos 

farão aumentar as vagas no ensino integral, reiterando o compromisso da pasta com 

o Plano Nacional de Educação. 

 Na situação em que o País se encontra é preciso responsabilidade e respeito 

à população, para que ela não seja induzida a julgamentos com cunho partidário. 

 Sr. Presidente, no ano em que vivenciamos a maior crise econômica da 

história do Brasil, a aprovação da PEC 241, conhecida como “PEC dos gastos”, foi 

uma das grandes vitórias da Câmara dos Deputados em 2016. A pauta foi cercada 

de críticas e de questionamentos contestáveis. 

 O mais importante é que a pauta preza pela responsabilidade do governo, 

que não pode sobreviver gastando muito mais do que arrecada. 

 E, por último, Sr. Presidente, gostaria de deixar registrado que, apesar da 

ligeira melhora, em relação aos 2 últimos anos, a produção de leite carece de maior 

atenção em duas frentes: os produtores precisam receber o valor justo por litro; 

enquanto os consumidores ainda sentem o preço nos supermercados. 
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 É preciso haver subsídios para resolvermos o grande entrave nessa relação. 

Só assim, o setor poderá respirar e encarar os períodos de entressafra sem 

sacrificar o bolso do brasileiro. 

 Peço que sejam dados como lidos os meus três discursos, divulgados no 

programa A Voz do Brasil e pelos meios de comunicação desta Casa.  

 Muito obrigado, Presidente Carlos Manato. 

 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, num ano em que vivenciamos a maior 

crise econômica da história do Brasil, a aprovação da PEC 241, conhecida como 

“PEC dos gastos”, foi uma das grandes vitórias da Câmara dos Deputados em 2016. 

Polêmica, a pauta foi cercada de críticas da Oposição e de questionamentos 

contestáveis. O mais importante é que a pauta preza pela responsabilidade do 

Governo, que não pode sobreviver gastando muito mais do que arrecada. 

 No início de 2016, chegamos à nossa pior recessão, com mais de 12 milhões 

de desempregados, déficit público de 116,6 bilhões, em 2015, e previsão de 170,5 

bi, em 2016. Se nada fosse feito, a dívida alcançaria 100% do PIB até 2024. Como 

grande defensor da saúde e da educação, é importante frisar que, apesar do 

controle das despesas, a PEC dos gastos garante os percentuais mínimos para as 

duas áreas. Além disso, o projeto não estipula teto para estes setores, o que permite 

aumento dos investimentos de maneira responsável. 

 Atualmente, o Governo Federal já investe valor superior ao piso nacional da 

educação. Além disso, as complementações da União ao FUNDEB — Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos 
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Profissionais da Educação não estão submetidas ao limite de gastos, assim como o 

Fundo de Financiamento Estudantil — FIES e o Programa Universidade para Todos 

— PROUNI. 

 Situação semelhante ocorre com a saúde, em que a PEC irá alterar o 

percentual mínimo de gastos de 13,7% para 15%, ou seja, um acréscimo de R$ 10 

bilhões em investimentos. Sem contar que o controle de gastos só se aplica ao 

Governo Federal, logo, não há qualquer alteração relativa às despesas dos Estados 

e Municípios com saúde. 

 Após 12 anos de descontrole e desgoverno, o poder público começa a se 

mobilizar para aprovar importantes medidas que, se não forem a grande salvação de 

nossa economia, pelo menos servirão de alívio para os cofres públicos e terão um 

efeito positivo a médio e longo prazo para os brasileiros. 

 Tenho dito. 

  

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Ministro Mendonça Filho afirmou, 

em audiência na Comissão de Educação, que os investimentos no setor terão um 

acréscimo de mais de R$ 9 bilhões, em 2017. Segundo ele, os recursos farão 

aumentar as vagas no ensino integral, reiterando o compromisso da pasta com o 

Plano Nacional da Educação. Sendo assim, onde se fundamentam as críticas à PEC 

dos gastos, quando oposição insinuava cortes na educação? No momento em que o 

País se encontra, é preciso responsabilidade e respeito à população, para que ela 

não seja induzida a julgamentos de cunho partidário. 

 De acordo com o Portal Brasil, o Ministério da Educação contou com R$ 

129,9 bilhões para o custeio de despesas e programas em 2016. A previsão para o 
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próximo ano é um orçamento de R$ 138,9 bilhões. “O quadro do MEC era dramático 

quando assumi, com muitas obras paradas. Isso está mudando, e o Orçamento para 

2017 será ainda maior”, reforçou o Ministro Mendonça Filho. 

 Se a PEC dos gastos representa o fim do mundo, como a Oposição insiste 

em bradar, é necessário que se apresente dados que comprovem a deficiência do 

texto e sua insuficiência na prática. Do contrário, nada justifica o alarde em torno de 

um projeto que garante e preserva os percentuais mínimos de investimentos em 

saúde e educação, corrigidos pela inflação do ano anterior. A população deve 

cumprir seu papel vigilante sempre, porém se atentando aos fatos sem qualquer 

julgamento partidário. 

 Tenho dito. 

 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apesar da ligeira melhora em relação 

aos 2 últimos anos, a produção de leite carece de maior atenção em duas frentes. 

Os produtores precisam receber um valor justo por litro, enquanto os consumidores 

ainda sentem o preço nos supermercados. É preciso haver subsídios para 

resolvermos o grande entrave nesta relação: o custo da produção leiteira. Só assim 

o setor poderá respirar e encarar os períodos de entressafra sem sacrificar o bolso 

do brasileiro. 

 Nessa época do ano, a pecuária leiteira passa por uma transição, com a 

chegada das chuvas e a queda no preço do leite. Porém, mesmo com essa 

entressafra, os trabalhadores rurais reclamam de custos como a mão de obra, a 

alimentação dos animais e a energia elétrica, que inviabilizam a autonomia e o 

custeio da produção para o ano inteiro. 
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 Esse também é o raciocínio do gestor executivo da Associação dos 

Produtores de Leite de Mato Grosso —  Aproleite-MT, Guto Zanata, que assinalou o 

problema em entrevista ao Portal do Agronegócio. “O produtor de leite vem de um 

período de 2 anos muito ruins e mesmo que os preços tenham melhorado esse ano 

o custo de produção está alto. A alimentação impactou muito, bem como o preço da 

mão de obra e a energia elétrica", disse Zanata. 

 Há ainda fatores externos como a importação de leite em pó do Uruguai, que 

derrubou mercados leiteiros como o de Santa Catarina. Ainda de acordo com o 

Portal do Agronegócio, a fraca demanda está pressionando os valores pagos ao 

produtor do Estado pelo terceiro mês seguido. Além disso, a incessante importação 

de leite em pó do país vizinho está contribuindo para tumultuar o mercado doméstico 

e derrubar os preços do produto no mercado interno. 

 A queda dos preços do leite e derivados, isoladamente, é uma excelente 

notícia para o consumidor. No entanto, no Brasil, o declínio representa uma ameaça 

à subsistência dos pequenos e médios produtores, por causa do já falado custo da 

produção. A adoção de uma política fiscal mais flexível a um segmento importante 

para o Brasil, especialmente para os mineiros, pode ajudar a solucionar mais este 

gargalo em nossa economia produtiva. 

 Tenho dito. 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado 

Mandetta. 

 O SR. MANDETTA (DEM-MS. Sem revisão do orador.) - Gostaria de deixar 

aqui registrada a grandeza do Parlamentar Misael Varella, do Democratas de Minas 

Gerais. Nós aqui somos testemunhas do trabalho desenvolvido em prol tanto da 

produção leiteira quanto das famílias de Minas Gerais. Fica aqui o agradecimento e 

os parabéns de todos os integrantes do Democratas e de todo este Plenário pelo 

mandato de V.Exa. 

 O SR. MISAEL VARELLA - Muito obrigado, Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra à Deputada Erika 

Kokay, por 3 minutos. 

 A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, venho aqui para lembrar de D. Paulo Evaristo Arns, que 

também enfrentou a ditadura. Todos nós que começamos a nossa vida política e 

que tivemos a oportunidade de viver os tempos duros de uma ditadura, que não se 

findou, porque ainda há muitos pedaços dela por aqui, sabe disso. Diz alguém, com 

razão, que nós medimos a ferocidade de uma ditadura não contando corpos, mas 

percebendo o quanto ela ficou na nossa contemporaneidade. E há muita ditadura na 

nossa contemporaneidade. 

 D. Paulo Evaristo Arns era um porto seguro na defesa dos direitos, no 

acolhimento dos mais pobres, no acolhimento daqueles que foram banidos deste 

País metaforicamente porque não faziam parte das hostes, da elite que sempre 

dominou com muita crueldade esta Nação. 

 Lembrar D. Paulo Evaristo Arns significa lembrar-se de como a sua luta em 

defesa da vida, em defesa da democracia, para além de falar em Cristo ou sobre 

Cristo deixava os exemplos de Cristo, de profunda solidariedade e de profunda 

fraternidade, falar através dos seus atos, o que significa realmente exercer a 

condição de cristão.  

 D. Paulo Evaristo Arns está aqui conosco no dia de hoje. Todas as vezes que 

nós virmos o grito sair da garganta da madrugada e pregar um novo amanhã, vamos 

nos lembrar de D. Paulo Evaristo Arns. Todas as vezes que nós virmos uma pessoa 

sair das garras da fome e adquirir a sua cidadania, vamos nos lembrar de D. Paulo 

Evaristo Arns. 
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 Por isso, venho aqui para dizer que D. Paulo Evaristo Arns está presente na 

nossa luta, inclusive na luta pelo direito à livre manifestação, que está sendo 

cerceada neste País. 

 Se alguém aqui acreditava que um golpe de tamanhas proporções, que 

rasgou 54 milhões de votos e tomou de assalto o Palácio do Planalto para 

implementar um programa derrotado nas urnas, ficaria nos limites do Palácio do 

Planalto, está vendo que esse golpe adquiriu as ruas, na literalidade das fardas, das 

botas e das baionetas.  

 O que vimos aqui no dia de ontem foi o impedimento da liberdade de 

manifestação, foi a liberdade de manifestação ser cerceada, ser arrancada. A 

democracia está em risco neste País, e a intenção e a atitude golpistas vão 

invadindo as esquinas e as dobras desta Nação. 

 Digo isso, Sr. Presidente, porque ontem um grupo de 9 Parlamentares desta 

Casa teve a oportunidade de ir ao Departamento de Polícia Especializada — DPE, 

onde estavam presos um pouco mais de 60 jovens — 20 meninas e por volta de 40 

meninos. Ao chegarmos lá, deparamo-nos com eles sendo enquadrados 

coletivamente sem terem sido ouvidos de acordo com a Lei de Segurança Nacional, 

que é entulho da ditadura. Essa lei fala que é preciso criminalizar o inconformismo 

social, que fala em subversão — linguajar, forma e conteúdo da ditadura militar. E 

esses jovens estariam enquadrados em crimes previstos na Lei de Segurança 

Nacional, sem terem sido ouvidos. Foi apenas depois de muita interferência desta 

Casa, através daqueles Parlamentares, que nós tivemos o Estado Democrático de 

Direito sendo respeitado. 
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 Se há depredação, se há crime, isso tem que ser apurado, e os criminosos 

têm que ser responsabilizados, mas isso não significa salvo conduto para impedir a 

liberdade de manifestação. 

 Viva Dom Paulo Evaristo Arns! 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado Luiz 

Sérgio, do PT do Rio de Janeiro. 

 V.Exa. dispõe de 3 minutos. 

 O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um dos argumentos que Parlamentares que 

estão defendendo a reforma da Previdência utilizam é que a expectativa de vida do 

brasileiro aumentou, o que é verdade. 

 Nós vivemos nesta Casa algo que parece loucura. A expectativa de vida 

aumentou, segundo qualquer dos estudos, em razão das políticas sociais, do 

aumento do investimento na saúde, da Lei Orgânica da Assistência Social — LOAS, 

que passou a abranger maior número de pessoas, da valorização do salário mínimo. 

A valorização do salário mínimo alcança de forma direta praticamente 80% dos 28 

milhões de aposentados do Regime Geral da Previdência Social. 

 Ao que nós estamos assistindo é que, com a Proposta de Emenda à 

Constituição nº 55, de 2016, que será sancionada amanhã, vai haver o 

congelamento dos investimentos na área de saúde e nas políticas sociais. Então 

seguramente, daqui a 1 década, haverá, em vez de aumento da expectativa de vida, 

diminuição da expectativa de vida. Portanto, esse argumento, por si só, cai por terra. 

 Já a reforma da Previdência, como está, contém maldades inaceitáveis. Dos 

28 milhões de aposentados do Regime Geral da Previdência Social, 80% recebem 

salário mínimo. Essas pessoas que recebem salário mínimo sobrevivem, ajudam 

filhos, ajudam netos. Todos nós conhecemos situações assim. Pois agora querem 

fazer uma desvinculação, estão dizendo que esses 80% dos 28 milhões sequer vão 

receber um salário mínimo. Será diminuída a renda dessas famílias mais pobres. E 
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diminuir a renda dessas famílias mais pobres é diminuir a expectativa de vida do 

cidadão brasileiro. É uma maldade inaceitável! 

 A outra é esta: um brasileiro, para receber a aposentadoria integral, terá de 

contribuir por 49 anos. Isso é inatingível, porque uma pessoa que começar a 

contribuir aos 21 anos, por exemplo, depois de 49 anos de contribuição, terá 70 

anos, 80 anos, pois, em alguns momentos, ela pode perder o emprego e levar anos 

para conseguir outro. Dessa forma, quando ela atingir os 65 anos de idade, jamais 

terá 49 anos de contribuição. 

 São maldades que esta Casa não pode aceitar. Se este Parlamento é o 

Parlamento que representa o povo brasileiro, ele precisa expressar, no seu discurso, 

nas suas ações e nos seus votos, algo que reflita concretamente essa preocupação. 

 A reforma da Previdência, como está, é uma maldade inaceitável, o que este 

Parlamento não pode tolerar, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Deputado Jorge Solla, V.Exa. tem que 

me perdoar, mas eu tenho que passar a palavra ao Líder, pois chegou o documento 

da Liderança do PSD. Depois eu chamo V.Exa. 

 Com a palavra o Deputado Júlio Cesar. (Pausa.) 

 Enquanto S.Exa. se dirige à tribuna, concedo a palavra ao Deputado Bohn 

Gass, por 1 minuto. 

 O SR. BOHN GASS (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Deputado Manato, eu trouxe um discurso para fazer referência ao dia de ontem, em 

que completou 48 anos o AI-5, o Ato Institucional nº 5, do golpe militar. No mesmo 

dia, o Senado votou o AI-5 do Temer, que é a PEC 55/16, que, autoritariamente, 

retira direitos. 

 Eu queria que esse discurso fosse dado como lido e publicado nos Anais da 

Casa. 

 Vou fazer o registro, também, nos últimos segundos que me restam, da 

grande lembrança que vai ficar do Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, o maior 

Cardeal da luta contra a ditadura, que agiu em prol dos direitos humanos, protegeu 

os perseguidos, trabalhou o ecumenismo, envolveu-se com as Comunidades 

Eclesiais de Base — e não foi compreendido, à época, pelo Papado, em Roma — e 

lutou pela Teologia da Libertação. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. Está 

feito o registro. 

 

 

 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 333.2.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 14/12/2016  Montagem: 5199 
 
 

 108 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Temer e todos os seus principais 

Ministros são suspeitos de corrupção. Em 7 meses, 6 Ministros caíram, todos por 

denúncias de ordem moral. 

 A economia do País piora a cada dia. Os indicadores são todos negativos. 

 Mergulhado numa profunda crise ética e econômica, o Brasil está indo pro 

buraco. 

 A pesquisa Datafolha do último final de semana é o retrato disso. Mais da 

metade do País já considera este Governo ruim ou péssimo. A nota de Temer, de 1 

a 10, é um miserável 3,6. Dos entrevistados, 65% diz que Temer é falso, e 58%, que 

ele é desonesto. O povo brasileiro já está enxergando a verdadeira cara desse 

Governo: 75% já sabe que Temer governa para os mais ricos. Por isso, 63% já 

estão dizendo: “Fora, Temer”. 

 Não, não são apenas os 54 milhões que votaram em Dilma. São 63% dos 

brasileiros! Mais de 90 milhões não querem Temer Presidente! 

 Mas, pelo que se viu hoje, a maioria do Senado está surda para esse grito de 

90 milhões de brasileiros. A aprovação da PEC 55/16 custará muito caro para o 

povo do Brasil. Até a ONU já emitiu nota alertando que se trata de uma medida 

desumana e cruel. 

 Mas esta surdez do Congresso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

podem apostar, não vai passar impune pela história. Assim como o AI 5, que hoje 

completa 48 anos, essa PEC também é desumana e cruel. 

 De minha parte, cumpre lembrar aos Deputados e Senadores que aprovaram 

essa PEC que o destino daqueles que fizeram o AI-5 foi o lixo da história. 
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 Agora, vem aí a reforma da Previdência. Então, ou este Congresso para 

imediatamente de cometer erros históricos, rejeita essa reforma e faz Temer deixar a 

Presidência, ou também ele irá para o lixo da história. 

 Pensem nisso. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 

Júlio Cesar, para uma Comunicação de Liderança, pelo PSD. 

 O SR. JÚLIO CESAR (PSD-PI. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu tenho motivos para ter três comemorações. 

Uma delas é o restabelecimento de mais de 60% dos recursos do Fundo de 

Desenvolvimento do Nordeste — FDNE, do Fundo de Desenvolvimento da 

Amazônia — FDA e do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste — FDCO, que 

nos últimos 5 anos vinham recebendo 4,5 bilhões de reais e que na proposta 

orçamentária que chegou a esta Casa foram reduzidos para 800 milhões de reais. 

 Graças a nossa Emenda nº 2 ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 18, 

de 2016, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017, o Relator-Geral, Senador 

Eduardo Braga, restabeleceu para 2 bilhões e 500 milhões de reais esses três 

fundos importantes para a política de desenvolvimento do nosso Estado e da nossa 

região. O FDA era 336 milhões de reais e passou para 780 milhões, o FDNE era 482 

milhões de reais e passou para 1 bilhão e 19 milhões e o FDCO era somente 36 

milhões de reais e pulou para 783 milhões. 

 Mas, Sras. e Srs. Deputados, a mais importante notícia é a audiência que 

tivemos hoje com o Ministro Meirelles, 25 Deputados, todos interessados nas 

grandes causas do Brasil, sobre repatriação. O Ministro nos prometeu que vai enviar 

esta semana ao gabinete do Presidente medida provisória, que deverá ser assinada 

na próxima sexta-feira, criando crédito e autorizando a pagar a Estados e Municípios 

parte da multa. O Governo já pagou 15% do Imposto de Renda, e 15% da multa. 

Isso corresponde a 5,2 bilhões de reais para os Estados e 5,2 bilhões de reais para 

os Municípios. 
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 Srs. Prefeitos, eu estou dando a notícia em primeira mão de que, na 

repatriação, os recursos da multa vão ser compartilhados com Estados e Municípios. 

 A outra notícia é a reabertura de novo REFIS — Programa de Recuperação 

Fiscal para as empresas brasileiras. De 1 trilhão e 700 bilhões de reais inscritos na 

dívida ativa da União, 300 bilhões poderão ser recuperados. As empresas que estão 

inadimplentes são vítimas da crise financeira sem precedente, como bem disse o 

Ministro, a maior da história do País. 

 Vai ser reaberto novo prazo, com novas regras para a adesão daqueles que 

desejam fazer o REFIS de suas empresas e ficar em condição de normalidade com 

o Fisco. 

 Eu mostrei para ele o quanto foi importante o REFIS de 2009, de 2012 e de 

2013. O Tesouro já arrecadou 152 bilhões. Quando ele é executado pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, arrecada 3 ou 4 bilhões por ano. Com o 

REFIS arrecada em torno de 25 bilhões por ano. Com esses argumentos 

convencemos a área econômica do Governo, comandada por Henrique Meirelles, a 

fazer novo REFIS. 

 O Ministro também falou de outros pacotes de ajuste da economia, na 

facilidade para as empresas produzirem, mas não ele disse quais são. Porém, serão 

lançados ainda este ano. Há outras medidas para motivar o crescimento do Brasil. 

Ele não disse também, mas estão sendo preparadas para serem lançadas ainda 

este ano. 

 Facilidade no oferecimento de garantia para a concessão de créditos das 

empresas. 
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 É uma burocracia tamanha que o BNDES tenha bilhões e bilhões de reais 

aplicados no Tesouro acima de tudo pelo excesso do encargo dos financiamentos. 

 Facilidade para a concessão de crédito e facilidade para pagar impostos. 

 Veja o quanto a burocracia impede às vezes de o contribuinte pagar seus 

impostos. 

 Uma das novidades, Sr. Presidente, foi em relação ao trabalhador. Aquele 

que estiver endividado e provar, a Fazenda vai autorizar o saque do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço para fazer com que pague suas contas. Uma das 

novidades é que o trabalhador brasileiro que está endividado poderá pagar com o 

FGTS as suas contas. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Deputado Júlio Cesar, muito obrigado. 

  Durante o discurso do Sr. Júlio Cesar, assumem 

sucessivamente a Presidência os Srs. Delegado Edson 

Moreira, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento 

Interno, e Carlos Manato, nos termos do § 2º do art. 18 do 

Regimento Interno. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Enquanto o próximo orador inscrito se 

dirige à tribuna, concedo a palavra ao Deputado Givaldo Vieira, por 1 minuto. Após, 

a nossa Presidente, Deputada Conceição Sampaio, falará por 1 minuto. Peço que a 

assessoria prepare o espaço para que a Deputada Rosinha da Adefal também 

possa falar. 

 O SR. GIVALDO VIEIRA (PT-ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, eu quero fazer um registro em relação ao Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Muniz Freire, no Espírito Santo, que fará a entrega de 40 

casas no setor rural, no dia 21, em uma cerimônia no salão da Igreja de Muniz 

Freire. Essas habitações foram construídas em parceria com o Programa Minha 

Casa, Minha Vida, que foi abraçado pelo Sindicato, por meio da Federação dos 

Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Espírito 

Santo — FETAES.  

 Eu parabenizo toda a Diretoria e espero que, nesse evento, o Sindicato e 

essa política se fortaleçam. Essa política, implementada pelos Governos Lula e 

Dilma, foi importante para ajudar a população do campo a ter acesso à moradia 

digna, e nós esperamos que seja resgatada, pois é uma política pública importante. 

 Parabéns ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Muniz Freire! 

 Obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra à Deputada 

Conceição Sampaio, minha Presidente. 

 A SRA. CONCEIÇÃO SAMPAIO (Bloco/PP-AM. Sem revisão da oradora.) - 

Sr. Presidente, querido amigo, quero só fazer um registro de muito pesar, em nome 

do povo do Amazonas, pelo falecimento do Dr. Phelippe Daou, que era o Presidente 

da Rede Amazônica de Televisão. 

 Certamente, ele foi um grande amazonense e amazônida. Sempre fez com 

que o Estado do Amazonas e a Amazônia, de um modo geral, pudessem, através de 

todo o trabalho da TV Amazonas, ser mostrados para o País e para o mundo. 

 Então, em nome de todo o nosso Estado, eu gostaria de fazer este registro de 

pesar e, principalmente, lembrar que a comunicação do Amazonas neste momento 

está em luto. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado, Deputada. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Com a palavra o Deputado Jorge 

Solla. 

 O SR. JORGE SOLLA (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 

quero denunciar a posição que os Deputados da base aliada do Governo estão 

assumindo na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Boicotar os 

trabalhos dessa Comissão não vai fazer com que a população brasileira não tome 

conhecimento dos escândalos deste Governo. Nós apresentamos hoje 

requerimentos na Comissão, porém a Comissão não conseguiu se reunir, mais uma 

vez, porque todos os Deputados da base do Governo golpista se ausentaram, ali 

não compareceram para que a Comissão não funcionasse e não analisasse os 

requerimentos. 

 Não é assim que V.Exas. vão evitar a destruição deste Governo. Ele já 

acabou. O Presidente golpista Michel Temer foi citado 43 vezes nas delações da 

Odebrecht, só perdendo para o ex-Ministro Geddel Vieira Lima, que foi citado 67 

vezes. A cúpula do Governo consta da lista de envolvidos: temos Primo, Angorá, 

Kafta, junto com Parlamentares, Senadores e Ministros ligados ao PSDB, como José 

Serra; ligados ao DEM, como o Ministro da Educação; o Ministro da Saúde. O 

Ministro das Cidades, Bruno Araújo, inclusive, deu uma medalha ao seu delator — 

para quem não sabe, o então Deputado Bruno Araújo propôs a condecoração de 

Claudio Melo, a quem chamou de amigo, com a Medalha de Mérito Legislativo. E 

agora foi citado.  

 Além desses, foram citados os Presidentes da Câmara e do Senado, todos os 

Líderes do Governo e dos partidos do Governo — Caju, Índio, Bitelo, Mineirinho. 

Não se esqueçam de Aécio Neves. Ele está chateado, porque não estão se 
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lembrando dele. Deputada Moema, Aécio foi citado mais uma vez! Desde a primeira 

delação da Lava-Jato, de Alberto Youssef, até a última, de Cláudio Melo, S.Exa. 

sempre é lembrado. Mas escondem Aécio. Segue a lista: “Almofadinha”, Líder do 

PSDB; “Gripado”, Presidente do DEM; “Moleza”, do PSDB; “Missa”, do DEM. É este 

o Governo que acabou, e V.Exas. querem esconder o desastre. 

 Desde a lista da década de 80 — que, em agosto do ano passado, nós 

entregamos à CPI da PETROBRAS e à direção da Polícia Federal, que não fez 

nada! —, até a lista de fevereiro deste ano, que foi apreendida no escritório da 

Odebrecht, e da delação de Cláudio Melo, todas elas estão fartas da presença dos 

golpistas deste Governo. 

 Não adianta boicotar a Comissão de Fiscalização e Controle; não adianta 

evitar que os requerimentos de informação sejam aprovados, não adianta proibir que 

sejam convidados Ministros para darem explicações na Comissão de Fiscalização... 

 (Desligamento automático do microfone.) 

 O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) - Peço a V.Exa. que conclua 

o seu pronunciamento. 

 O SR. JORGE SOLLA - Não adianta, porque este Governo perdeu qualquer 

moral. 

 E mais: há meses eu denunciei aqui que o PMDB ia dar o golpe na Presidenta 

Dilma. Vou avisar agora: o PSDB está tramando o golpe dentro do golpe; está se 

preparando para tirar Temer em 2017, para fazer eleição sem voto no Congresso. 

Eles não querem ir para a urna porque eles não têm voto, porque o povo não vota 

no programa deles. Querem destruir a Previdência, querem tirar recursos da saúde, 

da educação. Eles estão empurrando o Governo Temer para aprovar essas 
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maldades, para depois fazerem como o Governador Alckmin: “Não, isso não dá 

certo na saúde”. Fez campanha pela PEC e agora cinicamente vai tentar livrar a 

cara dele. 

 Não adianta esconder isso da população. Vocês não vão passar! Este 

Governo já acabou! Não vai ser um golpe dentro do golpe que vai levar o PSDB de 

volta! 

  Durante o discurso do Sr. Jorge Solla, o Sr. Carlos 

Manato, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento 

Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 

pelo Sr. Delegado Edson Moreira, nos termos do § 2º do 

art. 18 do Regimento Interno. 
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 O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) - Concedo a palavra à 

Deputada Rosinha da Adefal. 

 A SRA. ROSINHA DA ADEFAL (Bloco/PTdoB-AL. Sem revisão da oradora.) - 

Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos que nos assistem. Está 

acontecendo neste momento a discussão da admissibilidade da proposta de 

emenda à Constituição da reforma previdenciária, apresentada pelo Governo 

Federal. 

 Eu quero aproveitar este momento para fazer mais uma vez um apelo ao Sr. 

Presidente, um apelo ao Executivo, um apelo aos Parlamentares desta Casa: não 

podemos aprovar aquele texto do jeito que está. Sei que a PEC vai ser admitida 

para tramitar nesta Casa, mas aquele texto não pode ser aprovado do jeito que está. 

 Já está tramitando — já estamos colhendo assinatura de todos os que fazem 

parte da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da Frente 

Parlamentar do Congresso Nacional em Defesa das Pessoas com Deficiência — 

uma emenda ao texto para que não haja desvinculação do salário mínimo ao valor 

do Benefício de Prestação Continuada, que é concedido às pessoas com deficiência 

de baixa renda e aos idosos pobres. 

 Sr. Presidente, se o texto for aprovado daquele jeito, vamos cometer um 

crime contra mais de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência neste 

País. 

 Mais uma vez, eu peço a ajuda dos demais Parlamentares: assinem a 

emenda que apresentaremos quando da instalação da Comissão Especial que 

discutirá a PEC. 
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 Hoje, pela manhã, eu estive no Conselho Nacional de Assistência Social a 

convite do Presidente, Sr. Fábio Bruni, e da Vice-Presidente, Sra. Carmen Fogaça. 

Recebi uma resolução em que eles pedem que seja suprimido da PEC esse artigo 

que trata da desvinculação do salário mínimo, com a justificativa de que essa 

proposta não pode estar contida na PEC, uma vez que a reforma é previdenciária, e 

esse benefício é assistencial. 

 Para encerrar, Sr. Presidente, informo que também recebi muitas 

manifestações de ONGs e de instituições de todo o Brasil que lidam com a pessoa 

com deficiência e que defendem seus direitos, manifestando-se contrários. Convoco 

todo o povo brasileiro a se juntar a nós, para que essa mudança não ocorra. 

 Por fim, informo que acontece, neste momento, na Comissão de Defesa dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência, uma ampla discussão sobre aposentadoria e 

sobre o Benefício da Prestação Continuada. Chegamos, mais uma vez, à conclusão 

de que esse texto não pode ser aprovado da forma como está. 

 Novamente eu peço, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que não 

aprovemos a desvinculação do BPC do salário mínimo.  

Era o que cabia para este momento. 

 Muito obrigada.  

  O Sr. Delegado Edson Moreira, nos termos do § 2º 

do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da 

Presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Manato, nos 

termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao próximo orador 

inscrito, o Deputado Delegado Edson Moreira.  

V.Exa. dispõe de 3 minutos da tribuna. 

 O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (PR-MG. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é claro que, na atualidade, 

vivemos um momento crítico em nosso País. A violência assola diariamente os 

nossos Estados de Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina 

— todos os 27 Estados, incluindo o Distrito Federal. 

 Além disso, sofremos outro turbilhão. Esse parece que é um verdadeiro 

maremoto. A política brasileira está sofrendo derradeiramente um ataque fulminante 

de outros Poderes, que deveriam ser independentes e harmônicos entre si, mas 

ficam atacando o Legislativo a todo momento, ora com sentenças inconstitucionais, 

que intervêm diretamente no Legislativo, ora vindo ao Legislativo, numa Comissão, 

para ditar como o legislador tem que fazer a lei. 

 Outra hora vem o Executivo e intervém no Legislativo, como está fazendo 

agora. 

 A Comissão de Constituição e Justiça está lá agora funcionando. Enquanto 

ela estiver funcionando, o Congresso, que deveria estar reunido aqui, não abre. 

 A violência ocorre a todo momento no nosso País. Querem jogar nos coitados 

dos trabalhadores essa reforma da Previdência. Querem acabar com a massa que 

mais paga imposto neste País, que são os trabalhadores. Estão querendo, 

realmente, que o trabalhador vire escravo. É igual à Lei dos Sexagenários. Fizeram 

a Lei dos Sexagenários para libertar os escravos. Qual o escravo que chegava aos 
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60 anos? Agora, eles querem libertar o trabalhador aos 65 anos, só que, para se 

aposentar aos 65 anos, tem que pagar, no mínimo, 49 anos de contribuição. 

 Isso é uma vergonha, Sr. Presidente! Vão acabar com os nossos 

trabalhadores. Não podemos deixar isso acontecer. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Dando continuidade ao período de 

Breves Comunicações, concedo a palavra ao Deputado Ságuas Moraes, do PT de 

Mato Grosso.  

V.Exa. tem até 3 minutos na tribuna. 

 O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, eu vou fazer uso da tribuna para dar como lida uma matéria 

escrita por um advogado de Cuiabá que escreve semanalmente em um blog local. O 

nome dele é Rodrigo de Freitas Silva Araújo e escreve: “Por que defender a PEC 

55/2016? Se você que está lendo este artigo for dono de algum banco, parabéns, a 

PEC 55/2016 será muito boa para você”. 

 Obviamente, essa PEC, que foi aprovada por esta Casa como PEC 241 e que 

agora é a PEC 55, que foi aprovada no Senado Federal ontem, promete congelar os 

investimentos na área da educação, na área da saúde, na área da segurança 

pública e nos investimentos deste País por 20 anos. E nós sabemos as 

consequências que terá essa PEC nos próximos 20 anos, porque reduzir 

investimentos na saúde, na educação e na segurança pública vai atingir diretamente 

os pobres deste País. As pessoas mais ricas vão procurar a medicina privada, vão 

procurar a educação privada, vão procurar outros meios para serem atendidos, 

enquanto a população pobre não terá outra alternativa. 

 Então, eu quero dar como lida essa matéria e também, Sr. Presidente, quero 

homenagear D. Paulo Evaristo Arns, um ícone da liberdade deste País, um ícone do 

combate à ditadura militar. Como Arcebispo de São Paulo, ele acolheu muitas 

pessoas perseguidas pela ditadura militar na Catedral da Sé e em outros espaços da 

Igreja Católica. Ele, obviamente, não atendeu só aos católicos; ele atendeu 
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indistintamente a todos que eram perseguidos pela ditadura militar naquele 

momento.  

 Nós vivemos num momento pós-golpe ao Governo da Presidenta Dilma, e D. 

Paulo Evaristo Arns se vai num momento triste como aquele, certamente menos 

violento. No entanto, nós podemos estar abrindo caminhos neste momento para que 

aqueles que participaram do golpe possam se sentir todo-poderosos e comecem a 

fazer o enfrentamento de fato, como aconteceu em outro período. 

 Vamos lutar pela manutenção da democracia! Vamos trabalhar para que a 

democracia possa continuar em nosso País, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 

 

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR 

 Por que defender a PEC 55/2016? 

 Se você que está lendo for dono de algum banco, parabéns, a PEC 55/2016 

será muito boa para você. 

 Muito se fala sobre a PEC do Novo Regime Fiscal (PEC 55/2016),  em 

tramitação no Senado Federal, aprovada na Câmara Federal com o antigo número 

PEC 241/2016. 

 Este pequeno texto não tem a pretensão de esgotar o assunto, nem mesmo 

ditar a verdade absoluta dos fatos, apenas apresentar algumas pequenas reflexões 

sobre o tema tão debatido nos últimos dias. 

 De acordo com o projeto proposto, existirão 05 limites de gastos para cada 

um dos seguintes Poderes e Órgãos: 

 1 – Poder Executivo; 

 2 – Poder Judiciário; 

 3 – Poder Legislativo; 

 4 – Ministério Público; 

 5 – Defensoria Pública. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 333.2.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 14/12/2016  Montagem: 5199 
 
 

 124 

 Acontece que cada um desses Órgãos/Poderes escolhe como deve realizar 

seus gastos, definindo o que é prioridade em seu planejamento de aquisições, 

contratações, investimentos, etc. 

 O Poder Executivo é o que determina como é administrado o dinheiro que vai 

para a educação, saúde, infraestrutura, segurança pública, bolsa família, minha casa 

minha vida, enfim, a grande maioria dos serviços públicos e programas sociais. 

 Os demais: Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público e 

Defensoria Pública, administram os recursos para o funcionamento de suas 

atividades. 

 Seus recursos visam desde a construção de novos prédios (novas varas do 

Poder Judiciário ou novas sedes da Defensoria Pública), aquisição de móveis, até a 

aquisição de cafezinhos para os Senadores e Deputados (Poder Legislativo). 

 Observe que cada Órgão/Poder administra seus recursos de forma 

independente um do outro. 

 Portanto, aquela máxima de: “tire o cafezinho dos Deputados e transfira esses 

valores para a Saúde”, não encontra obstáculo na PEC, mas é constitucionalmente 

impraticável, já que cada Órgão/Poder irá administrar segundo as suas 

necessidades. 

 No Direito Constitucional isso se chama autonomia administrativa e financeira. 

Cada um dos limites será corrigido para a cada ano com base na variação do IPCA, 

um dos índices oficiais do governo federal. 

 Segundo o IPCA de 2015, a inflação no ano passado atingiu o acumulado de 

10,67%, então se a PEC já estivesse em vigor, seria aumentado esse percentual no 

orçamento de cada uma daqueles Órgãos neste ano de 2016. 

 Porém, raciocina comigo: o governo fala que a inflação em 2015 foi de 

apenas 10,67%, isto quer dizer que se você pagava R$ 100,00 na conta de energia 

elétrica, ela subiu este ano apenas para R$ 110,67. 

 Pergunto, foi isso o que aconteceu? 

 Claro que não! 

 Isso porque muitos produtos e serviços tem seus preços aumentados bem 

acima da “inflação oficial”. 
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 Outro exemplo: vários materiais que são adquiridos para serem utilizados em 

procedimentos médicos na saúde pública, por hospitais, policlínicas e postos de 

saúde (SUS), tem a sua variação vinculada ao valor do dólar, de modo que o preço 

pode aumentar muito mais, bem diferente da “inflação oficial”. 

 Veja, a PEC tem o objetivo de criar um TETO de gastos, limitada à “inflação 

oficial” dos próximos 20 anos. 

 Agora imagine, o que poderá ser comprado com o mesmo valor, atualizado 

apenas pela “inflação oficial”, depois de 20 anos nas áreas da saúde e educação? 

 Se já existe hoje uma deficiência na saúde e educação pública, imagine daqui 

20 anos, com muito menos recursos. 

 Isso mesmo, o dinheiro para saúde e para a educação pública será 

simplesmente corroído pela inflação, não aquela “inflação oficial”, mas por aquela 

inflação da energia elétrica, do combustível, do dólar, do feijão. 

 Ah sim, lembre-se do aumento no preço do feijão. 

 É interessante notar que não se sujeitarão aos limites os gastos relativos às 

eleições (de interesse de todos os políticos) e os gastos com as empresas estatais 

(ex: Petrobrás – que teve tantos recursos desviados conforme amplamente 

divulgados na imprensa). 

 Agora observe a parte boa da PEC: 

 Se os limites forem ultrapassados por qualquer um daqueles Órgãos/Poder (e 

com certeza serão já que será praticamente impossível administrar com a diminuição 

gradativa de recursos que serão corroídos pelos próximos 20 anos), haverá 

punições severas para os gestores: 

 1 – os servidores não terão reajuste de seus salários (quem é servidor pode 

esquecer o direito ao aumento de sua remuneração, RGA, etc); 

 2 – não serão criados cargos públicos e nem serão contratados pessoal para 

a prestação de serviços públicos (quem de alguma forma trabalha em órgão público, 

exemplo estagiários, terceirizados, dentre outros, abra bem seus olhos, pode vir 

demissão por aí); 

 3 – não serão realizados concursos públicos (quem sonha e estuda para 

concurso público, pode esquecer); 
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 4 – não haverá criações ou expansões de programas sociais ex: bolsa família, 

minha casa minha vida ou linhas de financiamento (fies), dentre outros (quem sonha 

com o aumento desses benefícios ou em ser aprovado para recebê-los, também 

pode esquecer); 

 5 – não haverá concessões ou ampliações de incentivo fiscais para 

empresas. (para os empresários também serão cortados os incentivos fiscais que 

podem auxiliar na geração de empregos e circulação de riquezas); 

 Parece-me que as punições são para toda a sociedade e não para os 

gestores, não é verdade? 

 Olha só, se a PEC ataca: os serviços públicos, os servidores, as empresas, 

os empresários, aqueles que utilizam os serviços de saúde e educação, então quem 

sobra? Para onde irão as reservas que se pretende economizar? 

 Irei responder, antes, porém, não posso deixar de registrar o pior de todos os 

ataques dessa PEC, em minha singela opinião, atingem diretamente a educação e a 

saúde, citarei parte do texto legal e logo abaixo e comentarei: 

 “ART. 105. NA VIGÊNCIA DO NOVO REGIME FISCAL, AS APLICAÇÕES 

MÍNIMAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE E EM MANUTENÇÃO 

E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EQUIVALERÃO: 

 I - NO EXERCÍCIO DE 2017, ÀS APLICAÇÕES MÍNIMAS CALCULADAS 

NOS TERMOS DO INCISO I DO § 2º DO ART. 198 E DO CAPUT DO ART. 212, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL”; E  

 [De acordo com o artigo acima, em 2017 haverá a aplicação de 15% das 

receitas nos serviços de saúde e 18% dos impostos para a educação, conforme 

determina a Constituição Federal]. 

 II - NOS EXERCÍCIOS POSTERIORES, AOS VALORES CALCULADOS 

PARA AS APLICAÇÕES MÍNIMAS DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR, 

CORRIGIDOS NA FORMA ESTABELECIDA PELO INCISO II DO § 1º DO ART. 102 

DESTE ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.” 

 A partir de 2018 será aplicado apenas o IPCA “inflação oficial”, desvinculando 

a conquista que a Constituição da República trouxe de fixação mínima dos recursos 

públicos nos serviços de saúde e educação pública. 
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 Então como será a educação pública e a saúde pública da nossa pátria 

amada Brasil daqui 20 anos? 

 Como construir uma nação com o sucateamento da saúde e da educação nos 

próximos 20 anos? 

 Ah, um detalhe, o Governo Federal demonstrou sua “flexibilidade”, o projeto 

proposto poderá ter uma revisão daqui 10 anos. 

 Detalhe: será uma revisão de método. 

 O que é o método? 

 Talvez o índice. 

 Quem sabe até lá não inventam um índice que corrige um pouco menos a 

“inflação oficial” do que o IPCA. 

 Só mais um pequeno detalhe: 

 Como aceitar um projeto que tem como objetivo definir o orçamento (leia-se 

administrar o país) pelos próximos vinte anos, quando o governo que está propondo 

tem apenas mais 02 (dois) anos pela frente? 

 Como pode esse Governo Federal ter a pretensão de decidir o futuro, a 

atuação, a administração dos próximos 05 (cinco) Presidentes ? 

 Isso é correto? A mim não me parece justo! 

 Lembra-se do que falei acima: que a PEC ataca toda a sociedade desde o 

serviço público, os servidores públicos, as empresas, os empresários, até os alunos 

das escolas e os doentes que necessitam do SUS? 

 Então quem sobrou? Para onde irá a “economia” dos recursos públicos? 

Quem será beneficiado com a PEC 55/2016? 

 Simples, a PEC não fala nada de limitar os gastos com juros e amortização de 

dívidas: todo o dinheiro público “economizado” não será investido em nada, será 

apenas usado para pagar os JUROS aos BANCOS. 

 Se você que está lendo este artigo for dono de algum banco, parabéns, a 

PEC 55/2016 será muito boa para você. 

 Agora se você faz parte dos 99% dos brasileiros que não possuem um Banco, 

pergunto: Por que defender a PEC 55/2016 ?  

 Enquanto isso, na crise econômica pela qual estamos passando, só ouvimos 

falar nos casos de corrupção e nos altos lucros dos Bancos. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado 

Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, que terá 3 minutos na tribuna. 

 Enquanto S.Exa. se dirige à tribuna, concedo a palavra ao Deputado Valmir 

Assunção, do PT da Bahia.  

 O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu quero fazer um registro sobre o falecimento 

de D. Paulo Evaristo Arns pela sua trajetória em 95 anos de vida. Ele foi uma pessoa 

fundamental no enfrentamento à ditadura militar e uma referência para todos os que 

lutam por democracia no Brasil.  

 Sr. Presidente, eu quero deixar meus sentimentos a todos os familiares e 

reafirmar que nós vamos continuar a luta de D. Paulo Evaristo Arns, que é uma 

figura importante para toda a sociedade brasileira.  

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado. 

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, lamento aqui o falecimento do 

arcebispo emérito de São Paulo, Cardeal D. Paulo Evaristo Arns, que nos deixou no 

dia de hoje aos 95 anos. 

 D. Evaristo foi um religioso admirável, franciscano, que escolheu o seu lado 

da história. Sua história de defesa dos ideais democráticos e dos mais pobres e 

oprimidos será lembrada por todos e todas que lutam por justiça social neste País. 

 Por toda a sua vida, D. Evaristo fez questão de estar presente entre os que 

mais precisavam. Trabalhou por anos nas favelas do Rio de Janeiro e, quando se 

mudou para São Paulo, passou a trabalhar com os presos da Casa de Detenção de 
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Carandiru. Foi responsável pela capilarização das Comunidades Eclesiais de Base 

em São Paulo, núcleos que mais tarde organizaram o povo para a defesa da 

democracia.  

 D. Evaristo enfrentou a ditadura militar, sendo sua luta pelos direitos humanos 

uma base para as milhares de vítimas de perseguição e tortura promovidos pelo 

regime. Foi dele a ideia da criação da Comissão de Justiça e Paz, formada por 

advogados e outros profissionais para atender a quem era perseguido pela ditadura. 

Teve a coragem de denunciar as torturas que aconteciam nos quarteis da ditadura. 

Visitou outras dezenas de presos, inclusive o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, à 

época preso pelo regime militar.  

 D. Evaristo foi ainda um grande amigo dos movimentos sociais. Do MST foi 

amigo sempre presente. Estamos falando de um defensor da reforma agrária de 

grande estima e que agora faz parte da memória histórica do Movimento, cujas 

lições são imprescindíveis. 

 D. Paulo Evaristo Arns, presente!!! 

 Sr. Presidente, gostaria que este pronunciamento fosse registrado nos meios 

da Casa e no programa A Voz do Brasil. 

 Muito obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao nobre 

Deputado Edmilson Rodrigues.  

 V.Exa., tem, regimentalmente, 3 minutos. 

 O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem, Mario Sergio Conti, um dos 

mais brilhantes jornalistas deste País, escreveu um artigo e, no primeiro parágrafo, 

ele disse que o Supremo Tribunal Federal, ao modificar a decisão tomada pelo 

Ministro Marco Aurélio Mello e garantir que Renan Calheiros continuasse Presidente 

do Senado, criou uma situação em que as instituições da República são a expressão 

daquilo que, mais ou menos, ele chama de “às favas os escrúpulos”. 

 Aliás, não foi sem intenção o uso da expressão escrúpulo. Esse jornalista — 

seríssimo, mas, ao mesmo tempo, um cronista crítico — fazia referência a fato 

ocorrido há 48 anos, quando o Governo Militar decretou o AI-5, o Ato Institucional nº 

5, que viabilizou sobrevida à ditadura, mas com custos econômicos e sociais e, 

particularmente, agressão e constrangimento ao que ainda havia de espaço 

democrático que trouxeram prejuízos irreversíveis. 

 A ditadura trouxe problemas que perduram. Até mesmo crimes que hoje são 

cometidos por grupos paramilitares e grupos de extermínio em quase todas as 

grandes cidades brasileiras são a expressão de um momento em que tudo se podia 

fazer sem a que a sociedade tivesse informação, porque não havia transparência. 

Havia tortura, assassinatos bárbaros, desaparecimento de pessoas. 

 Falo isso porque o Governo Temer resolveu, sem nenhuma legitimidade, 

governar por decretos, ou decretar com o aval deste Poder, que sofre um momento 

de desmoralização brutal e cruel, com tantas denúncias envolvendo lideranças 
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políticas importantes de vários partidos. O Governo Temer resolveu destruir o futuro 

do País, como se legitimidade tivesse. 

 Basta dar o exemplo da PEC 55/16, que, aliás, foi aprovada exatamente 

ontem, no Senado, concluindo o processo legislativo, como se fosse uma 

homenagem à ditadura militar e ao Ato Institucional nº 5. 

 Essa PEC tira o poder soberano do povo, determina uma cláusula pétrea 

temporária de 20 anos, conforme a qual os cidadãos brasileiros farão de conta que 

são cidadãos, exercerão o poder do voto, mas os que eles elegerem não terão poder 

para fazer uma política diferente daquela que está determinada, que foi congelada 

por uma PEC e que provocou uma mudança estrutural na Carta Magna brasileira, 

com prejuízos irreversíveis! 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado 

Edmilson Rodrigues. 

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, grandes meios de comunicação 

denunciaram, ontem, dia 12, o golpe orquestrado pelo ilegítimo Governo Temer, 

através do Ministério da Justiça, contra os povos indígenas e as comunidades 

tradicionais. 

 A suposta Proposta de Regulamentação da Demarcação de Terras Indígenas, 

que pretende alterar radicalmente o processo de reconhecimento das terras de 

povos tradicionais, além inviabilizar mais de 80% das terras indígenas do País, cerca 

de 600 territórios em processos de demarcação ou reivindicados pelos indígenas, se 
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realmente publicada via decreto, será o maior retrocesso nos direitos indígenas 

desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

 A notícia evidencia a tentativa grosseira de tangenciar o processo de 

democrático de alteração constitucional via proposta de emenda à Constituição. O 

conteúdo do decreto é uma nova versão do que pretende a PEC 215/00, 

amplamente denunciada pelos movimentos indígenas e indigenistas nos últimos 

anos e nem sequer aprovada nesta Casa. 

 A maneira açodada e sorrateira com a qual o Governo Temer vem tratando o 

tema demonstra que está a serviço dos interesses do agronegócio e contra os 

direitos dos povos indígenas no País. 

 A proposta desconsidera, principalmente, a Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho, que estabelece que qualquer ato normativo que tenha 

implicação nos direitos indígenas deve passar por consulta prévia desses povos. 

 Diante do elevado número de assassinatos de indígenas por ano (média de 

68 mortes), agravados pela negligência do Estado na regularização das áreas de 

conflito, o Parlamento Europeu, em diligência nas terras tradicionais no Mato Grosso 

do Sul, da qual tive a honra de participar na semana passada, aprovou resolução 

pela qual condena veementemente os atos de violência contra as comunidades 

indígenas no Brasil. 

 Por outro lado, a minuta de decreto atropela direitos adquiridos e projeta a 

sombra de uma barbárie ainda mais avassaladora sobre as nações indígenas, 

abrindo brecha para a ação de rapina de interesses econômicos de caráter 

evidentemente criminosos. 
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 Diante disso, Srs. Deputados, exigimos esclarecimentos do Ministério da 

Justiça e, principalmente, da Fundação Nacional do Índio — FUNAI no sentido de 

confirmar, ou não, as notícias veiculadas pela imprensa nacional. Quais atores 

sociais participaram da discussão do novo decreto? Os povos indígenas e as 

comunidades tradicionais foram consultadas sobre as alterações do procedimento 

demarcatório? 

 Esperamos que a notícia não se confirme. Caso contrário, nosso mandato e o 

PSOL se colocarão na linha de frente contra qualquer retrocesso na proteção dos 

direitos humanos no Brasil e nas inalienáveis e constitucionais garantias dos povos 

indígenas e comunidades tradicionais em nosso País. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra, cumprindo o 

Regimento desta Casa, ao Sr. Deputado Hiran Gonçalves, para uma Comunicação 

de Liderança, pelo Bloco Parlamentar PP/PTB/PSC. S.Exa. dispõe de 10 minutos na 

tribuna. 

 O SR. HIRAN GONÇALVES (Bloco/PP-RR. Como Líder. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumpro aqui o doloroso dever de 

comunicar a esta Casa e à Amazônia de um modo geral, como já fez a ilustre 

Deputada Conceição Sampaio, que me antecedeu, o falecimento de um dos maiores 

amazônidas. Falo do Dr. Phelippe Daou, um dos fundadores da Rede Amazônica de 

Televisão, o maior conglomerado de rádio e televisão do Norte do País. 

 O Dr. Phelippe, juntamente com Joaquim Margarido e Milton Cordeiro, 

também falecidos recentemente, sonhou em construir um conglomerado de 

comunicação que, em sua essência, defendesse os interesses da nossa região. 

 É algo muito doloroso para a família, para a Cláudia, para o Phelippe filho, 

para os netos, que amanhã comemorariam os 88 anos de Phelippe Daou. 

Perderam-no de maneira súbita hoje, à tarde, em São Paulo, no Hospital Sírio 

Libanês. 

 Eu quero me solidarizar com toda a família do Dr. Phelippe e com todos os 

colaboradores do conglomerado da Rede Amazônica de Televisão e da Globosat. 

 Nós perdemos hoje uma das pessoas que mais defendeu a integração da 

Amazônia com o Brasil. 

 Tive a felicidade de ter tido uma amizade longa com ele, sendo inclusive 

padrinho do seu neto, Phelippe Daou Neto. Ele dizia: “Hiran, eu espero, antes de 

morrer, ver toda a Amazônia interligada ao Brasil através da BR-174 e também o 
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Estado de Roraima interligado ao sistema nacional de energia”. Nós ainda não 

conseguimos atingir esse objetivo. 

 O Dr. Phelippe sempre defendeu os nossos interesses. E eu estou aqui para 

agradecer, em nome de todo o povo do Amazonas, de Roraima, enfim, de toda a 

região, a luta, o engajamento da Rede Amazônica e de todos os seus colaboradores 

na defesa dos interesses e da soberania do nosso País naquela região. 

 Mando um forte abraço de pêsames, em nome desta Casa, ao Phelippe filho, 

à Cláudia, ao Ely Paixão e aos netos, Phelippe Neto, Lorena e Lara. 

 Ilustre Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faço agora referência a outro 

tema. Ontem nós nos reunimos, depois da sessão deliberativa, para votar a 

Proposta de Emenda à Constituição nº 199, de 2016, que regulamenta a inserção 

dos funcionários que serviram aos ex-Territórios do Amapá e de Roraima nos 

quadros da União. 

 Quero parabenizar todos os componentes da Comissão, que não foi 

composta apenas por Deputados de Roraima e do Amapá, até porque nossas 

bancadas são pequenas e não conseguiriam sozinhas compor a Comissão Especial. 

Parabenizo todos os que nos ajudaram a chegar a um entendimento e a um relatório 

que vai ao encontro das aspirações, garantindo o direito adquirido por aqueles que, 

como eu, chegaram ao Território de Roraima em 1983, na década de 80, e ajudaram 

a construir o nosso Estado e o Estado do Amapá. 

 Parabenizo o Senador Romero Jucá, que é o autor da PEC 3/16, no Senado 

Federal. Hoje esperamos quebrar o interstício referente a essa PEC, a fim de que 

possamos votá-la hoje ou amanhã neste plenário e ir ao encontro das aspirações do 
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nosso povo. Há pessoas lá que têm 70, 80 anos e estão na expectativa de ver o seu 

direito reconhecido, para que tenham um final de vida digno. 

 Quero parabenizar os representantes dos servidores do meu Estado e do 

Estado do Amapá. Eles estiveram aqui diuturnamente, junto com a Comissão, 

lutando pelos seus direitos. Um grande abraço a todos! 

 Espero que consigamos, no próximo passo, aprovar a PEC 199/16 neste 

plenário. Antecipadamente peço o apoio de todas as bancadas para reconhecermos 

essa expectativa de direito, a fim de darmos segurança a essas pessoas e 

reconhecermos sua dignidade. Elas esperam há muito tempo por essa boa notícia. 

 Espero também que, logo no início da próxima Sessão Legislativa, aprovemos 

a PEC em segundo turno nesta Casa, para que a matéria não volte para o Senado e 

possamos dar esse presente a essas pessoas que foram para Roraima ou para o 

Amapá. Foram para essas localidades não porque era bom viver lá, mas sim porque 

gostavam de desbravar o Brasil, porque queriam preservar a integração do nosso 

País e a segurança das nossas fronteiras. Lá criaram raízes, formaram famílias. 

Assim como eu, estão lá há mais de 35 anos. 

 Parabenizo todos os Deputados que compuseram a Comissão, onde 

construímos um relatório. O relatório da Deputada Maria Helena Veronese 

Rodrigues contemplou os interesses de todas as bancadas que fizeram parte da 

Comissão Especial. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. 

 Aproveito a oportunidade para desejar a todos um feliz Natal e um grande 

Ano-Novo. Que o Brasil encontre caminhos melhores no próximo ano! 

 Um grande abraço a todos! 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao próximo orador 

inscrito, o Deputado Silas Freire. (Pausa.) 

 O SR. JOÃO DANIEL - Sr. Presidente, peço 1 minuto. 

 O SR. ARNALDO JORDY - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - V.Exa. pode esperar? 

 O SR. JOÃO DANIEL - Posso, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado. 

 O SR. JOÃO DANIEL - V.Exa. pode me dar 1 minuto? 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado 

Padre João. 

 O SR. JOÃO DANIEL - V.Exa. pode me dar 1 minuto, Sr. Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Enquanto S.Exa. se dirige à tribuna, 

tem a palavra o Deputado Arnaldo Jordy, por 1 minuto. 

 O SR. JOÃO DANIEL - Pela manhã, V.Exa. não me deu o tempo, Sr. 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Mas o Deputado Arnaldo Jordy está 

na frente. 

 O SR. JOÃO DANIEL - Eu aguardo, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Aguarde um minutinho, então. Calma! 

Está com pressa? 

 O SR. JOÃO DANIEL - Eu aguardo, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Então, aguarde. 

 Concedo a palavra ao Deputado Arnaldo Jordy. 
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 O SR. ARNALDO JORDY (PPS-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

quero fazer um registro lamentável, mais uma vez, sobre o crescimento de quase 

30% do desmatamento na Amazônia em 2016, segundo dados do Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais — INPE. 

 O Estado do Pará teve 3 mil quilômetros quadrados de sua área devastada, 

de um total de quase 8 mil quilômetros quadrados de remoção total de cobertura da 

floresta por corte raso. Desde 2010, não se alcança uma dimensão tão exponencial 

de desmatamento na Amazônia quanto essa registrada já em 2016 pelo INPE. 

 Aqui ficam o nosso registro e a nossa preocupação, porque é preciso que isso 

seja revertido imediatamente. Isso equivale a 130 milhões de toneladas de gás 

carbônico nas emissões brasileiras no ano de 2016. Isso é um retrocesso. 

 Por isso, pedimos providências aos órgãos competentes para reverter essa 

situação. 

 Sr. Presidente, solicito a transcrição nos Anais do artigo Desmatamento na 

Amazônia cresce 29% em um ano, a respeito do assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado. 

 

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR 

Desmatamento na Amazônia cresce 29% em um ano 

Débora Brito - Repórter da Agência Brasil 

Estimativas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam que 

o desmatamento da Amazônia teve crescimento de 29% em 2016. No período de 

agosto de 2015 a julho deste ano, o instituto registrou uma taxa de 7.989 

quilômetros quadrados (km2) de remoção total da cobertura da floresta por corte 

raso. O país não atingia a marca de 7 mil quilômetros quadrados desmatados desde 

2010.  
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O estado do Pará teve 3.025 km2 de sua área devastada, o que representa a 

maior taxa de desmatamento na Amazônia Legal. O Amazonas, contudo, é o estado 

que teve o maior aumento, com uma devastação 54% superior à registrada entre 

2014 e 2015. Os únicos estados que apresentaram queda nas taxas foram o Acre e 

Mato Grosso. No entanto, Mato Grosso é o segundo estado com a maior área 

desmatada. 

O mapeamento mostra ainda que, em comparação a 2004, quando foi 

iniciado o Plano para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, houve 

redução de 71% na taxa de corte raso, ou seja, na eliminação de toda vegetação 

existente sobre uma área. Os dados são registrados por satélite em áreas que tem 

mais 6,25 hectares. 

Repercussão 

Especialistas e integrantes de organizações não governamentais reagiram ao 

resultado. Para Tasso Azevedo, coordenador do Sistema de Estimativa de Emissão 

de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima, o crescimento do 

desmatamento em 2016 deve representar um aumento de 130 milhões de toneladas 

de gás carbônico nas emissões brasileiras. “Isso equivale a tudo que emitiu em 2015 

o Estado de São Paulo, o mais populoso do Brasil, ou a duas vezes a emissão total 

de Portugal. A área desmatada é o dobro da meta que o Brasil fixou para 2020, de 

reduzir o desmatamento na Amazônia em 80%, para 3.925 quilômetros quadrados. 

Estamos nos afastando cada vez mais do compromisso”, afirma. 

O Greenpeace defendeu mudança nas políticas de combate ao 

desmatamento. “O número é a colheita do que se plantou nas políticas nos últimos 

anos: anistia a desmatadores no Código Florestal, abandono da criação de áreas 

protegidas e demarcação de terras indígenas e o passa-vergonha da meta para 

florestas do Brasil na ONU. Para reverter essa situação só há um jeito: desfazer as 

políticas erradas. O anúncio da transparência do Cadastro Ambiental Rural é um 

começo, mas é preciso fazer mais”, disse Marcio Astrini, coordenador de Políticas 

Públicas do Greenpeace. 

O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) também se manifestou 

sobre a elevação da taxa e cobrou ações mais efetivas de combate ao problema. 

“Essa taxa comprova que a luta contra o desmatamento precisa ser uma batalha 
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nacional, não mais apenas da área ambiental. Nós, enquanto sociedade, deixamos 

que isso acontecesse, e agora teremos de ser criativos para reduzir e zerar a 

devastação. Precisamos de novos incentivos, de monitoramento mais eficiente e do 

envolvimento do setor privado. Só comando e controle não bastam mais”, declarou 

André Guimarães, diretor-executivo do Ipam. 

Governo 

 Em nota, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, afirmou que, desde 

junho, o orçamento da pasta obteve um crescimento significativo para as principais 

unidades envolvidas no combate ao desmatamento: Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Serviço Florestal Brasileiro. 

“O MMA [Ministério do Meio Ambiente] conseguiu disponibilizar a 

integralidade de limite para empenho, ou seja, o ministério tem hoje zero por cento 

de contingenciamento”, destacou o ministro. 

Sarney declarou ainda que a nova fase do Plano de Prevenção e Controle do 

Desmatamento na Amazônia Legal deve ampliar o diálogo com os estados e os 

setores produtivos e que será elaborada uma lista de municípios prioritários na 

Amazônia e no Cerrado para a adoção de medidas de prevenção e controle do 

desmatamento. O ministro reconheceu que o monitoramento não é suficiente.  

“Embora necessários, instrumentos de comando e controle têm alcance limitado, 

sendo indispensável o desenvolvimento de alternativas econômicas”, declarou. 

A Agência Brasil entrou em contato com a Secretaria de Meio Ambiente do 

estado do Pará, mas até o momento da publicação desta matéria, não recebeu 

retorno. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra por 1 minuto ao 

Deputado João Daniel. 

 O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

solicito a transcrição nos Anais da Casa de manifesto dos Movimentos e 

Organizações do Campo Unitário sobre a reforma da Previdência, assinado, entre 

outras entidades, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura — 

CONTAG, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na 

Agricultura Familiar — CONTRAF, pela Via Campesina e pelo Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra — MST. 

 O projeto é parte de um grande golpe para dar aos ricos mais dinheiro, mais 

lucro, assim como o direito à previdência privada de usar e abusar do povo 

brasileiro. Nós queremos defender aqui o que há de mais justo e mais digno, que 

são as conquistas do povo brasileiro. 

 Portanto, peço a transcrição do manifesto de todas as entidades contra essa 

reforma, que é um golpe, especialmente contra a população do campo. 

 Parabéns às entidades que se levantaram e lutarão contra essa reforma. 

 Era o que tinha a dizer. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Deputado João Daniel, vamos 

divulgar seu pronunciamento no programa A Voz do Brasil. 

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Lei dos Sexagenários, promulgada 

em 1885, determinava que a todo escravo que completasse 60 anos seria concedida 
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a liberdade. Ficou conhecida como a lei da gargalhada nacional, uma vez que raros 

eram os escravos que chegavam a essa idade. 

 Estamos hoje diante de uma nova medida legislativa, que pode ser 

considerada a PEC da gargalhada, só que agora em relação à aposentadoria.  Pelo 

menos para a burguesia será assim.  

 O Governo golpista de Temer decidiu que o trabalhador e a trabalhadora só 

poderão se aposentar com 65 anos de idade. Além disso, para ter direito à 

aposentadoria integral, serão necessários 49 anos de trabalho. Com relação aos 

agricultores e agricultoras familiares, aos trabalhadores e trabalhadoras rurais, as 

medidas são muito mais perversas, pois eles terão que ingressar no sistema do 

INSS, com pagamento mensal e a comprovação de contribuição por 25 anos. 

 Chega-se à constatação de que o que pretende o golpismo é não conceder 

mais o benefício da aposentadoria a nenhum trabalhador ou trabalhadora, 

principalmente quando se ouve o Relator da PEC dizer, referindo-se à situação atual 

das aposentadorias: “Aviso aos navegantes: o tempo da vagabundização 

remunerada acabou! Vagabundo remunerado não receberá”. 

 A Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, juntamente com a 

Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de 2016, completa a exclusão dos grupos 

mais vulneráveis da população. Como a idade está sendo considerada pela média 

da expectativa de vida da população, a maioria contribuirá, mas não terá acesso aos 

benefícios, morrerão antes de alcançarem esse direito ou viverão muito pouco 

depois de aposentados. 

 Pelo que se pode ver, a PEC da reforma da Previdência tem o intuito de 

viabilizar a PEC 55, pois são irmãs gêmeas. A Previdência é um dos itens mais 
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importantes das despesas primárias. Daí fica difícil impedir que suas despesas se 

mantenham congeladas por 20 anos, com o crescimento da população de idosos. 

 Ela tem também o interesse de ajudar os bancos privados a lucrarem 

centenas de bilhões de reais nas próximas décadas vendendo planos de previdência 

privada, uma vez que a previdência pública não mais existirá.  

 A própria articulação do Secretário de Previdência, quando da construção da 

proposta, deu-se através de reuniões somente com bancos, instituições financeiras 

e associações patronais, antes de mandar para o Senado da República o seu 

projeto, o que aponta para os interesses rentistas da proposta, sem a menor 

preocupação com trabalhadores e trabalhadoras. 

 Aproveito para incluir neste meu discurso o Manifesto dos Movimentos do 

Campo contra a Reforma da Previdência, em que as entidades demonstram os 

impactos negativos dessa medida para toda a sociedade. 

 Esperamos que o Congresso tome consciência e rejeite essa PEC, nefasta 

para a nossa população. 

 Obrigado. 

 

MANIFESTO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 Manifesto dos Movimentos do Campo contra a Reforma da Previdência 

 O Governo Temer encaminhou ao Congresso Nacional a sua proposta de Lei 

para a Reforma da Previdência Social no Brasil. 

 As principais mudanças que atingem todos os trabalhadores/as são o 

aumento da idade mínima para aposentadoria aos 65 anos de idade para homens e 

mulheres e tempo de serviço para 49 anos de trabalho para ter direito a 

aposentadoria integral. 
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 Em relação aos agricultores/as familiares, camponeses/as e trabalhadores/as 

rurais as mudanças propostas são radicais e profundas: 

 1º - Extingue a figura jurídica de segurado especial, sistema 

solidário/contributivo de Previdência, criado ainda no Governo Militar e consolidado 

com a Constituição de 1988, que garante uma aposentadoria de um salário mínimo 

para os homens, aos 60 anos, e para as mulheres, aos 55 anos, com a 

comprovação de atividade agrícola por no mínimo 15 anos. No entanto, os Militares 

e as Polícias Militares que também possuem um sistema diferenciado continuaram 

sendo Segurados Especiais. 

 2º - Obriga os agricultores/as familiares, camponeses/as e trabalhadores/as 

rurais a ingressar no sistema do INSS, com pagamento mensal em dinheiro, para ter 

acesso à aposentadoria aos 65 anos, com a comprovação de pagamento de INSS 

por 25 anos. 

 3º - O Benefício de Prestação Continuada, que hoje é concedido a pessoas 

idosas pobres com mais de 65 anos que não têm acesso aos benefícios 

previdenciários, e para Pessoas com Deficiência que recebem um Salário Mínimo 

Mensal, pelo Projeto Golpista, aumenta a idade para 70 anos e desvincula o 

benefício do Salário Mínimo, pagando menos que este salário para o mais de 4,5 

milhões de pessoas que hoje sobrevivem com um mínimo de dignidade com esta 

renda. 

 4º - As pensões por viuvez serão reduzidas a 50% e do salário mínimo e não 

podem mais ser acumuladas com a aposentadoria. 

 5º - Se aprovada a lei os agricultores/as familiares, camponeses e 

assalariados rurais que não estiverem em dia com a contribuição mensal, não terão 

acesso ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e nem licença maternidade. 

 Os impactos dessa reforma serão tremendos sobretudo nos municípios de 

economia de base local, onde pensões e aposentadorias giram o comércio 

mensalmente, e dentre os impactos citamos: 

 - As consequências para o comércio local, a renda e a viabilidade econômica 

dos pequenos e médios municípios do interior do Brasil serão enormes, pois se a lei 

for aprovada, por dez anos não haverá novos aposentados diminuindo a renda em 

todas as atividades econômicas destes municípios. 
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  - As consequências destas medidas só podem ser descritas como crueldade, 

desrespeito, perversidade e violência social. 

 - Os mais violentados são os idosos, as pessoas com deficiência, os doentes 

e as mulheres. 

 - Ainda mais quando os privilégios dos militares são mantidos e o presidente e 

grande parte dos seus ministros se aposentaram com 53 anos com salários 

superiores a R$ 15.000,00 por mês. 

 - Quem alimenta o Brasil, os agricultores e agricultores que produzem 70% da 

comida que vão todos os dias para as mesas do povo brasileiro, estão sendo 

atacados e desrespeitados. 

 - Os capitalistas tomaram de assalto o Estado Brasileiro, deram um Golpe, e 

agora estão mostrando as garras e usando o controle do Congresso Nacional, o 

Poder Judiciário e a Globo para explorar ao máximo os trabalhadores. 

 Diante disto, os Movimentos abaixo assinados, afirmam: 

 - Rejeitamos, rechaçamos e vamos combater com todos os nossos meios e 

forças de pressão, este projeto perverso; 

 - Defendemos a garantia Constitucional da Legislação de Segurado Especial 

e do Salário Mínimo como referência para qualquer benefício; 

 - Defendemos os atuais limites de idades para acesso aos benefícios; 

 - Exigimos que o governo apresente publicamente as contas da seguridade 

social para justificar as mudanças, pois isso comprovaria a fraude que essas 

representam; 

 - Exigimos que o governo explique porque não mexe nos juros e outros 

serviços do capital ao invés de retirar direitos dos mais pobres, mulheres, pessoas 

com deficiência como saída para “resolver” as questões da previdência. 

 Nos mobilizaremos e lutaremos em todos os cantos do Brasil, com todos os 

nossos meios de pressão e em todas as instâncias contra a aprovação desta lei e 

vamos cobrar de todos os deputados e senadores que receberam votos das famílias 

agricultoras para que rejeitem o projeto de lei que  golpeia  duramente  quem 

alimenta o Brasil. 

 Belo Horizonte, 08 de dezembro de 2016. 

 Confederação Nacional dos Trabalhadores/as na Agricultura (CONTAG) 
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 Confederação Nacional dos Agricultores Familiares (CONTRAF) 

 Comissão Pastoral da Terra (CPT) 

 Comissão Nacional de Comunidades Quilombolas (CONAQ) 

 Comissão Indigenista Missionário (CIMI) 

 Movimento Camponês Popular (MCP) 

 Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 

 Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) 

 Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) 

 Movimento pela Soberania Popular sobre a Mineração (MAM) 

 Pastoral da Juventude Rural (PJR) 

 Via Campesina Brasil 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado 

Padre João. S.Exa. dispõe de 3 minutos. 

 O SR. PADRE JOÃO (PT-MG. Sem revisão do orador.) - Colegas Deputadas 

e Deputados, em primeiro lugar, quero desta tribuna homenagear D. Paulo Evaristo 

Arns, que na ditadura fez grandes enfrentamentos e foi notável defensor dos direitos 

humanos. Fica, então, para nós o seu exemplo e a sua história. 

 Faço um apelo ao povo brasileiro: a maior homenagem a ser feita a D. Paulo 

Evaristo Arns é resistir ao golpe que está curso num conchavo do PMDB com o 

PSDB. Tiraram a Presidenta honesta, que não cometeu nenhum crime de 

responsabilidade, e assumiu o Temer com uma corja de bandidos que ele mesmo 

colocou à frente dos Ministérios. A maioria deles foi delatada com provas de terem 

recebido milhões de reais. 

 Eu percebo que um segundo golpe já está bem avançado. Quer-se derrubar o 

Temer e colocar no lugar dele um tucano. Fala-se em Jobim e até em Fernando 

Henrique Cardoso. Eu não tenho dúvida de que eles vão tentar colocar o Mineirinho. 

O Mineirinho citado na delação da Odebrecht é Aécio. Então, seria como um terceiro 

golpe, que seria trabalhado aqui. Muitos serão sujeitos desse terceiro golpe: unificar 

as eleições, não ter eleição em 2018. Assim, Aécio Neves, em vez de ficar 2 anos na 

Presidência, ficaria 4 anos. Acho que esse é o terceiro golpe. 

 Esse Mineirinho é o mesmo que deu apoio aos Perrella no tráfico de cocaína, 

porque não foi só um helicóptero. Inclusive, Gustavo Perrella foi promovido nesse 

conchavo entre o Governo golpista e setores do Ministério Público, da Polícia 

Federal, do Supremo Tribunal Federal. Entre eles, há um conchavo: se há delação, 
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há promoção. Gustavo Perrella, que era um dos donos do helicóptero, hoje está em 

uma Secretaria do Ministério do Esporte. 

 A maior homenagem a D. Paulo Evaristo Arns, o grande defensor dos direitos 

humanos, é enfrentarmos o golpe, como vêm fazendo a juventude e os estudantes. 

Foram mais de 60 presos na noite de ontem — mais de 60 presos! Eles foram 

liberados na madrugada, embora estivessem sendo enquadrados na Lei de 

Segurança Nacional, o que é um absurdo, porque essa é uma lei de 1983. 

 Saudações aos que lutam contra este golpe! Vamos à luta, porque o 

desmonte do Estado brasileiro é grande: destruição da Previdência, destruição do 

ensino médio, congelamento de investimentos na saúde e na educação, entrega do 

pré-sal aos norte-americanos. 

 Antes, a linha de atuação era tirar o Brasil das garras dos norte-americanos. 

Em todo o Governo FHC, quem dava as ordens era o Fundo Monetário 

Internacional, mas Lula e Dilma tiraram o Brasil das garras dos norte-americanos. 

Este Governo golpista — golpista! — volta a colocar o Brasil de joelhos e nas mãos 

dos norte-americanos, na área do petróleo, na área da agricultura, enfim, em todas 

as áreas. Então, brasileiros, vamos reagir a esses golpistas! 

 Esta é de assustar: algumas pessoas, inclusive Ministros do STF, dizem que 

as delações precisam ser anuladas porque houve vazamento. No vazamento em 

relação à delação do Delcídio não ocorreu nada, no vazamento em relação... 

 (Desligamento automático do microfone.) 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado Padre 

João. Divulgaremos seu pronunciamento no programa A Voz do Brasil. 
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  Durante o discurso do Sr. Padre João, assumem 

sucessivamente a Presidência os Srs. Silas Freire, nos 

termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno, e Carlos 

Manato, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento 

Interno. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado  

Caetano, por 1 minuto. 

 O SR. CAETANO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, povo brasileiro, quero pedir a cada cidadão e a cada cidadã do 

Brasil que preste muita atenção ao que vou dizer: Michel Temer, esse Presidente 

ilegítimo que aí está, aposentou-se com 55 anos de idade. Agora, manda para esta 

Casa uma reforma da Previdência que massacra o povo brasileiro e as pessoas com 

mais idade, que acaba com o trabalhador rural. 

 Eu nasci na roça. Eu sei o que é a vida do sertanejo, do povo da roça, que 

muitas vezes sustenta a família com uma aposentadoria única e com o Bolsa 

Família. Temer quer acabar com as duas coisas: com a possibilidade de o 

trabalhador e a trabalhadora rurais se aposentarem e com o Bolsa Família. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Deputado Silas Freire, eu agradeço 

muito a V.Exa. a compreensão. Peço desculpas. 

 O SR. SILAS FREIRE - Pois não. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Foi um equívoco desta Presidência, 

porque havia um Deputado entre mim e V.Exa. 

 Tem V.Exa. a palavra por 3 minutos. 

 O SR. SILAS FREIRE (PR-PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, estamos chegando ao fim do ano. Este ano legislativo, se não foi 

o mais difícil, foi um dos mais difíceis da história da República no Brasil. 

 Cassamos no Legislativo uma Presidente. Eu não quero entrar no mérito, 

porque a cassação foi política, isso nós não podemos negar. Não vou entrar no 

mérito do seu Governo, porque também já estava apodrecido. Mais tarde renasce a 

ideia de cassarmos o Presidente desta Casa, que hoje está preso, acusado de 

corrupção. O Presidente do Senado Federal é indiciado, por corrupção. E agora 

apodrece o Governo que assumiu após a cassação. 

 Este foi um ano difícil. Foi difícil para o brasileiro. Não tenham dúvida de que 

as denúncias e as confirmações das denúncias nas delações apodreceram de vez o 

Governo que aí está. 

 Para nossa surpresa, o Governo, que perde a moral a cada minuto, a cada 

instante, a cada delação, a cada palavra, ainda manda para esta Casa o cúmulo de 

uma reforma previdenciária, que maltrata o homem do campo, a mulher, o 

trabalhador comum, os militares, os civis, todos. Que moral este País tem para 

reformar a Previdência, apodrecido desse jeito? Eu não compreendo. Com que 

moral este País retirará direitos de trabalhadores? 
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 Se isso não bastasse, a PEC que foi aprovada ontem no Senado, que traça 

rumos para o Brasil, traçou também as perdas de direitos dos brasileiros. Este é o 

pior ano da história da República, Sr. Presidente! 

 Este Parlamento tem que ouvir as ruas, o coração dos brasileiros! Depois de 

cassarmos uma Presidente — eu não quero aqui dizer que foi golpe, foi política —, 

depois de vermos apodrecer o Governo que assumiu após a cassação, nós vamos 

reformar a Previdência e assassinar os brasileiros? Convenhamos, este Parlamento 

não fará isso. 

 O que o brasileiro quer, na verdade, são eleições diretas. Os verdadeiros 

juízes deste País querem ir às urnas para dizer realmente quem é podre e quem não 

é. Não adianta empurrar com a barriga essa podridão. Não adianta colocar para 

debaixo do tapete essa sujeira. O País está sujo! Deixemos que o povo passe a 

vassoura. E ele só pode fazer isso por meio das urnas! 

 Eleições diretas já, isso é uma necessidade e o anseio do povo brasileiro. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado 

Paulão, por 1 minuto. 

 O SR. PAULÃO (PT-AL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu não 

poderia deixar de prestar as minhas homenagens a uma figura que hoje está em 

outro plano, o plano espiritual, que é D. Paulo Evaristo Arns. 

 Eu tive a oportunidade de acompanhar a sua caminhada, mesmo no Estado 

de Alagoas. Depois, como Deputado Estadual, recebi o Prêmio de Direitos Humanos 

Dom Paulo Evaristo Arns, de caráter nacional. 

 Essa figura marcou a história, defendendo uma política humanitária, de 

direitos humanos. S.Revma. teve a coragem e a tenacidade de enfrentar, no período 

mais duro da história, o da ditadura, o General Garrastazu Médici, no Palácio do 

Planalto. Foi um grande debate, de muita rispidez, e essa figura conseguiu plantar a 

semente da cidadania. 

 Não tenham dúvida de que D. Paulo Evaristo Arns foi referência para as 

gerações presentes e para as gerações futuras. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Com a palavra o nobre Deputado 

Thiago Peixoto, de Goiás.  

V.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna. 

 O SR. THIAGO PEIXOTO (PSD-GO. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, ontem esta Casa aprovou uma importante medida provisória, que, de 

fato, muda o nosso ensino médio para melhor. 

 Muito já se falou sobre mudar a educação. Falar em mudar a educação é 

fácil. Agora, promover as mudanças que, de fato, significam melhoria na vida dos 

alunos só o Governo Temer e o Ministro Mendonça Filho tiveram condições e 

coragem de fazer. 

 Quero destacar, por exemplo, a escola de tempo integral e a garantia de 

financiamento para que ela funcione. Quero destacar o protagonismo do jovem, que 

agora vai poder escolher o seu destino na sua escola. Quero destacar, Sr. 

Presidente, não no ensino em tempo integral, mas no ensino regular, o aumento de 

4 para 5 horas de carga horária diária. Esses são avanços importantes. 

 Sr. Presidente, eu também aproveito a oportunidade para comunicar que hoje, 

acompanhando o Líder do PSD, Deputado Rogério Rosso, nós tivemos uma boa 

conversa com o Ministro Henrique Meirelles. Fiquei muito satisfeito ao ver que o 

ajuste fiscal está caminhando. A Proposta de Emenda à Constituição nº 241, de 

2016, agora Proposta de Emenda à Constituição nº 55, que foi aprovada no Senado 

Federal, já é uma realidade. O ajuste fiscal é necessário, e somente necessário 

porque o Governo anterior acabou com a nossa economia, faliu o nosso País. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 333.2.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 14/12/2016  Montagem: 5199 
 
 

 155 

 Mas, além do ajuste fiscal, nos próximos dias, nós vamos ouvir boas notícias: 

uma política econômica proativa, ações que vão mexer em nossa economia de 

forma ativa. 

 É muito importante, Sr. Presidente, haver o ajuste fiscal. Mas entendemos 

que se deve caminhar, ao lado desse ajuste fiscal, com uma agenda de 

desenvolvimento, como está sendo apresentada. 

 Disse também ao Ministro que, neste momento de crise política, é muito 

importante, também, que S.Exa., que é tão acostumado a lidar com déficits, fiscal e 

da Previdência, lide com o déficit político, com o déficit de liderança em nosso País. 

 Sabemos que S.Exa. tem credibilidade, tanto da sociedade quanto do 

mercado econômico, para fazer as mudanças necessárias, para tomar decisões 

essenciais para a nossa economia sair da pior crise financeira dos últimos 100 anos, 

crise iniciada e agravada pelo Governo anterior, do PT, Sr. Presidente. Tudo o que 

se faz agora é para corrigir equívocos econômicos que aconteceram no passado. 

 Este Governo vai ter condições, sim, mesmo com dificuldades, de superar 

esses desafios. 

 Obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Eu é que agradeço, Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Eu gostaria de registrar com muita 

alegria a presença, nesta Casa, do Embaixador do Japão, Satoru Satoh, e do seu 

Chefe de Gabinete, Kazuu Wakaeda, acompanhados pela Deputada Keiko Ota. 

(Palmas.) 

 É uma honra, é um prazer recebê-los aqui, ainda mais na companhia da 

nobre colega Deputada Keiko Ota. Sejam bem-vindos! O coração do Brasil tem um 

pedaço do coração japonês. 

 Muito obrigado. 
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 O SR. ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, V.Exa. vai me dar a chance de 

recuperar o meu tempo? É motivo de urgência. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Como estamos no Natal, nós vamos 

lhe conceder um tempo. 

 Agora concedo a palavra ao Deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará. 

 V.Exa. tem 3 minutos na tribuna. 

 O SR. JOAQUIM PASSARINHO (PSD-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós gostaríamos de fazer o anúncio de que, no 

próximo sábado, estaremos no Município de Canaã dos Carajás, onde será 

inaugurada a nova mina de minério de ferro da companhia Vale, que é o maior 

empreendimento do mundo nesse setor. É um evento de grande importância. 

 Logicamente, o Estado do Pará ainda carece da verticalização da produção 

do minério de ferro. O Projeto Alpa, em Marabá, até agora não foi concluído. Mas 

não podemos deixar de louvar essa nova mina que entra em produção no Município 

de Canaã dos Carajás, no sul do Pará. 

 Esse é um empreendimento muito importante da companhia Vale. O Pará 

precisa acompanhar isso. Já se percebe uma mudança na região, nos Municípios do 

entorno. O Município de Canaã, então, será outro a partir de agora. No entanto, 

precisamos internalizar isso, precisamos trazer alguns recursos de volta. 

 O Estado do Pará obteve uma vitória no Supremo Tribunal Federal, no mês 

passado, quando se definiu que durante 1 ano esta Casa tem que fazer o seu dever 

de casa e legislar sobre a compensação do ICMS, até porque o minério de ferro vai 

todo para a exportação, não deixando aqui nenhum vintém, nenhum recurso devido 

pelo ICMS.  
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 Pela Lei Kandir, o Estado deveria ser recompensado por essa isenção de 

exportação. Porém, até hoje não o foi! Não há legislação sobre a matéria. O Estado 

do Pará ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma solicitação para que fosse 

dado um prazo a esta Casa, o que já fez.  

 No início do ano que vem, devemos criar uma Comissão Especial para 

trabalhar do tema, a fim de que o povo do Estado do Pará possa ser 

recompensando, já que possui muitas riquezas que extrai da terra. Dessa forma, 

pode ajudar na balança comercial brasileira.  

 Assim como ocorre com a energia, paga-se imposto, ICMS, na fonte 

consumidora, mas para o minério de ferro, do qual o Estado do Pará é o maior 

exportador do Brasil, hoje, não há a compensação do ICMS. Infelizmente, isso tem 

acontecido ao longo de diversos governos. Não podemos manter essa posição.  

 É uma grande satisfação podermos estar no Município, acompanhando essa 

evolução, o desenvolvimento da empresa, o crescimento da produção.  

 Espero que o Estado do Pará possa ajudar o Brasil a sair da crise, a se 

desenvolver; que possa ajudar no engrandecimento e na melhoria da condição de 

vida do seu povo. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado Joaquim 

Passarinho. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 

Zé Geraldo, do PT do Pará, que disporá de 3 minutos.  

 O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos aqueles que me ouvem neste momento, 

se houve um Governo que melhorou a vida do povo brasileiro e a economia deste 

País foram o Governo Lula e o Governo Dilma Rousseff. 

 A Oposição pode falar o que quiser. O PSDB, o PMDB, o PPS e o 

Democratas deram o golpe. Esses partidos lideraram o processo do golpe e 

começaram a dizer ao povo brasileiro que estava sendo construída uma ponte para 

o futuro. Essa ponte não conseguiu ser construída nem para o presente. A ponte 

caiu. E por que isso aconteceu? Porque toda a madeira usada na ponte estava 

estragada, podre: os esteios, as longarinas, os travessões. 

 No Pará, quando queremos fazer uma ponte para durar muito, escolhemos 

uma madeira boa, como acapu, maçaranduba, itaúba, que dura 30, 40 anos. Às 

vezes, usa-se uma madeira ruim, e a ponte cai em 3, 4 anos. 

 O Governo Temer usou os esteios, as longarinas, peças com madeira 

estragada. Por isso a ponte caiu. E não adianta querer construir ponte nova com 

uma lei que reduz gastos por 20 anos. Não há Presidente que faça isso! Se Temer 

cair, outro será colocado no lugar. E esse vai cair também. O Brasil não aguenta! 

 E agora, para acabar de desgraçar, como dizem no Pará, vem a reforma da 

Previdência, para roubar os trabalhadores, para fazer superávit com o dinheiro dos 

trabalhadores.  

 O cidadão vai começar a trabalhar aos 20 anos e se aposentar aos 65 anos, 

com 1 salário mínimo. Aquele que se aposentaria aos 65 anos pela Lei da 
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Assistência Social, com um salário mínimo, vai se aposentar aos 70 anos, com meio 

salário mínimo. E olhe lá! 

 Então, não adianta querer inventar. Podem tirar o Temer — vão ter que tirá-lo 

mesmo — e podem inventar um nome, que esse nome vai cair também.  

 Quanto ao mensalão e à Operação Lava-Jato, agora o feitiço virou contra o 

feiticeiro. A liderança máxima do PSD, em apenas uma contribuição, arrecadou 14 

milhões de reais, o que foi 100% ilegal, 100% caixa dois. E há quem diga que só o 

valor do PSD vai chegar a 40 milhões de reais. E há o discurso de que é necessário 

fazer leis.  

 Meus amigos e minhas amigas, nós precisamos retomar a direção deste País 

com um Governo competente como foi o Governo Lula-Dilma. Nem antes nem 

depois, nós não vamos ter nada igual. 

 A ponte estragou porque a madeira estava podre. É por isso que a ponte do 

futuro não aguentou nem o presente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado Zé Geraldo. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao nobre 

Deputado Franklin Lima, de Minas Gerais. S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna. 

 O SR. FRANKLIN LIMA (Bloco/PP-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, muito obrigado pela oportunidade, V.Exa. que conduz muito bem as 

sessões todos os dias. 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, quero dizer ao 

povo de Minas Gerais que nós aqui estamos atentos à reforma da Previdência. Essa 

proposta precisa ser analisada com carinho, com cuidado. Nós não podemos 

simplesmente votar de qualquer forma o que é colocado nesta Casa. Todos estão 

atentos, e o povo está preocupado com isso.  

 Eu também estou preocupado com essa reforma, por isso vou analisá-la com 

muito carinho, para atender as necessidades do Brasil e de nossa população. 

 Em segundo lugar, quero parabenizar alguns Municípios de Minas Gerais, 

como Patos de Minas, Palma, pertinho de Juiz de Fora, Laranjal, Felixlândia, 

Dionísio e Pedro Leopoldo, que foram agraciados, ainda este ano, com cinco 

ambulâncias adquiridas por meio de recursos de emendas deste Parlamentar que 

vos fala.  

 Ao contrário de ficar brigando e discutindo situações adversas, como a que 

presenciei hoje nesta Casa, quando se falou de cusparada e tudo o mais, eu quero 

dizer que vamos atender o povo. E o que atende o povo é isto: serviços, emendas, 

ambulâncias. Portanto, estão de parabéns essas cidades.  

 Eu quero agradecer a todo o povo de Minas Gerais e dizer que trabalharemos 

ainda mais e que muito mais vai surgir. Quero parabenizar o Ministro da Saúde, o 
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Ricardo Barros, que tem nos recebido com muito carinho e atendido a várias 

solicitações que fazemos para os nossos Municípios. 

 Sabemos que enfrentamos dificuldades. Mas a melhor forma de vencer as 

dificuldades é mostrando trabalho e levando ao povo aquilo que temos de melhor: 

recursos do Governo Federal para atender a necessidade da população.  

 Que Deus abençoe todos! 

 Sr. Presidente, gostaria que o meu discurso fosse divulgado no programa A 

Voz do Brasil. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Deputado, o pronunciamento de 

V.Exa. será divulgado pelo programa A Voz do Brasil. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado 

Roberto Britto, que dispõe de 1 minuto. 

 O SR. ROBERTO BRITTO (Bloco/PP-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero fazer um apelo ao nosso querido 

Presidente Michel Temer e ao Ministro da Fazenda, no sentido de que eles liberem, 

para os Municípios, recursos decorrentes da repatriação de dinheiro não declarado 

por brasileiros no exterior. 

 Os Municípios têm que pagar o 13º salário de servidores, os Prefeitos estão 

fechando as suas contas. Daí a importância da liberação, ainda neste ano, desses 

recursos arrecadados com as multas referentes a essa repatriação. 

 O apelo que faço, desta tribuna, ao Exmo. Sr. Presidente da República e ao 

Sr. Ministro é no sentido de que viabilizem isso ainda neste ano, porque a situação 

dos Municípios é realmente muito grave. 

 Sr. Presidente, peço que meu pronunciamento seja considerado como lido e 

divulgado pelos meios de comunicação desta Casa. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - V.Exa. será atendido, nobre 

Deputado. 

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, minha presença nesta tribuna é para 

reforçar a cobrança de uma solução rápida para o repasse às Prefeituras brasileiras de 

recursos decorrentes da repatriação de dinheiro não declarado por brasileiros no 

exterior. Mesmo que exista a promessa do Presidente Michel Temer, feita em viagem ao 
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Nordeste no último dia 9, venho manifestar a minha expectativa de que isso ocorra o 

mais rápido possível, antes do encerramento do mandato dos atuais Prefeitos. 

 A razão é simples: a situação da maioria dos Municípios é caótica. O dinheiro é 

crucial para que algumas Prefeituras consigam pagar o 13º salário de servidores e 

fechem as contas de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF. Esse fato 

torna ainda mais dramático o momento vivido pela grande maioria dos Prefeitos 

brasileiros. Na Bahia, Estado que tenho a honra de representar nesta Casa, não é 

diferente. 

 Como disse a Dra. Danielle Macêdo Peixoto de Carvalho, Juíza substituta da 

20ª Vara Federal, respondendo pela 2ª Vara Federal, em decisão emitida no último 

dia 8 do corrente, em Fortaleza, “não se trata de favor ou beneplácito da União, ou 

de mera destinação legal de um imposto titularizado em prol dos municípios, mas de 

receita tributária repartida diretamente pela Constituição”. 

 Temos razões fundadas para acreditar que esse assunto será resolvido nas 

próximas horas. Durante viagem oficial ao Nordeste, o Presidente da República, 

Michel Temer, reforçou que a União repassará às Unidades da Federação parte dos 

recursos arrecadados com as multas da repatriação de dinheiro não declarado no 

exterior. 

 Afirmou o Presidente: 

  Nós decidimos muito recentemente que, no tocante 

à multa, sobre a qual havia uma dúvida, essa multa será 

partilhada com os Governadores. E, até devo registrar, 

acho que é o primeiro momento que falo disso, também 

com os Municípios. Os Municípios também estão em 
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dificuldade muito grande, e esta verba será dividida 

também com os Municípios. 

 Como complemento a minha fala, é bom lembrar que, dias atrás, a Justiça 

Federal determinou que a União pague a multa da “repatriação” ao Município de 

Fortaleza. A decisão, em caráter liminar, prevê que a multa seja incluída na base de 

cálculo do Fundo de Participação dos Municípios — FPM devida à Capital cearense. 

 Para quem ainda não tem maior conhecimento do assunto, a repatriação de 

recursos permitiu a regularização de bens ou direitos remetidos ou mantidos no 

exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados no País, que não tenham sido 

declarados ou que tenham sido declarados incorretamente. Para regularizar a 

situação, o contribuinte paga 15% de Imposto de Renda e 15% de multa, totalizando 

30% do valor regularizado. O prazo para pagar a multa terminou em 31 de outubro. 

 De acordo com a Receita Federal, foram regularizados aproximadamente R$ 

170 bilhões que estavam no exterior e não eram declarados. Com a entrada desse 

valor no País, o Governo arrecadou R$ 46,8 bilhões, com as multas previstas na 

legislação. É essa quantia que esperamos seja dividida ainda este ano com as 

Prefeituras brasileiras. 

 Peço, Sr. Presidente, que determine que este pronunciamento seja divulgado 

através de todas as mídias da Câmara dos Deputados e, em especial, no programa 

A Voz do Brasil. 

 Era o que tinha a dizer. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado 

Caetano, do PT da Bahia. 

 V.Exa. dispõe de 3 minutos, Deputado. 

 O SR. CAETANO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como eu vinha dizendo há poucos minutos, eu 

me posiciono contra esta reforma da Previdência. Já disse aqui os motivos, mas 

repito: na maioria das casas do povo trabalhador, do trabalhador rural, as famílias 

atravessam as secas e os grandes problemas que têm porque às vezes há uma 

pessoa aposentada ali. Além da aposentadoria, há a bolsa-família. 

 Agora Temer quer acabar com a aposentadoria. Nesta Casa, eu quero ver 

qual é o Deputado que vai ter coragem — coragem! — de votar a favor desta 

reforma da Previdência. Eu quero ver! 

 Eu quero estar aqui na hora da sessão para olhar para a cara de cada um, 

para ver se eles têm coragem de fazer esse massacre contra o povo brasileiro, 

contra o trabalhador brasileiro, contra o trabalhador rural, contra as pessoas mais 

necessitadas deste País! 

 Acabaram com o Bolsa-Família e agora há esse famoso teto, previsto na 

Proposta de Emenda à Constituição nº 241, de 2016. Quando se vê a TV Globo 

defender uma proposta, é porque ela não presta para o trabalhador e para o povo. 

Eles dizem que é necessária a reforma da Previdência, que é necessária a 

aprovação da PEC 241 — no Senado, é a PEC 55 — e que ela não vai prejudicar a 

educação. 
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 Todo o mundo sabe que o que aconteceu na Europa afundou todos os países 

europeus — todos! —, por causa dessa austeridade, dessa política contra os 

trabalhadores, contra o povo. 

 Botar a crise do capitalismo no colo do trabalhador e da trabalhadora 

aumentou o desemprego no mundo inteiro e está aumentando-o no Brasil. 

 Temer não resolve nada, não faz nada, não lidera nada, a não ser um bando 

de bandidos que está incrustado no Palácio do Planalto e é denunciado a cada 

instante! 

 Cadê a grande mídia para falar sobre isso, para mostrar ao povo brasileiro a 

realidade, o que está acontecendo? O Presidente interino, o Presidente golpista é 

citado 40, 50, 60 vezes nas delações, e nada acontece, nada dizem ao nosso povo! 

 Vamos votar contra a reforma da Previdência! 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado 

Caetano. 

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos aqueles que anos acompanham 

e nos assistem pela TV Câmara, o Governo Temer acabou. O Presidente ilegítimo, 

Michel Temer, não tem a menor condição de continuar governando o País. E não 

tem condições por diversos motivos. Há uma gravíssima crise política, econômica e 

institucional instalada no Brasil. As primeiras informações da delação da Odebrecht 

colocaram sob fortíssima suspeita de corrupção não apenas o Presidente ilegítimo, 

mas toda a cúpula do Governo. Mas o Governo Temer acabou, Sras. e Srs. 
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Deputados, sobretudo pelas ações que estão sendo implementadas. Depois da PEC 

da Morte, estamos diante agora de uma terrível reforma da Previdência. 

 A reforma da Previdência encaminhada ao Congresso Nacional é um 

verdadeiro absurdo! É um escândalo! É uma agressão a todos os trabalhadores e 

trabalhadoras deste País. Aprovar a reforma de Temer é tirar da classe trabalhadora 

o direito de se aposentar; é condenar os brasileiros e as brasileiras a trabalharem 

até morrer. Não podemos, sob hipótese alguma, aprovar essa barbaridade, nobres 

colegas. Vamos aos principais — e absurdos — pontos que a reforma de Temer 

estabelece. 

 Idade mínima de 65 anos tanto no serviço público (era de 60 anos para o 

homem e de 55 anos para a mulher) como no regime geral (não havia idade 

mínima), inclusive para o trabalhador rural (era de 60 anos para o homem e de 55 

para a mulher), e 25 anos de contribuição. A idade ainda pode aumentar, se ocorrer 

aumento da média da sobrevida da população (§ 22 do art. 40). 

 Igualdade para homem e mulher quanto às condições de acesso à 

aposentadoria. Desconsidera-se a dupla jornada das mulheres. 

 Fim da aposentadoria por idade. 

 Obrigação do regime geral para os agentes políticos. Os atuais Congressistas 

que têm regime específico (é optativo) terão que definir a regulamentação das 

regras de transição posteriormente. 

 Impedimento de acumulação de benefícios. Vale para quaisquer regimes, 

tanto no caso de aposentadorias quanto no de pensões. 

 Fim da reversibilidade das cotas nas pensões quando algum dependente 

perder essa condição. 
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 Alteração das regras de pensão por morte. 

 Fim da integralidade e da paridade na pensão para a família do servidor 

público e do segurado do RGPS. Altera-se toda a regra de cálculo. 

 Dificuldade, quase impedimento, referente ao acesso à integralidade dos 

proventos da aposentadoria. Passa a ser 51% da média mais 1% por ano de 

contribuição, observando-se a idade mínima de 65 anos e os 25 anos de 

contribuição. 

 Fim da paridade entre ativos e inativos, exceto se a aposentadoria decorrer 

de incapacidade por acidente de trabalho. 

 Desvinculação do salário mínimo das pensões (50% da renda mais 10% por 

dependente) e dos benefícios assistenciais (isso será normatizado por lei). 

 Extinção da redução de idade e do tempo de contribuição dos professores. 

Era de menos 5 anos. Revoga-se o § 5º do art. 40 e o § 8º do art. 201. 

 Definição de aposentadoria especial no caso de efetivo dano à saúde, 

impedindo referência a categoria ou ocupação. Ou seja, professores e policiais terão 

que comprovar risco à sua saúde pelo exercício de suas atividades. Daí poderão 

aposentar-se com menos 10 anos de idade (55 anos) e menos 5 anos de 

contribuição (20 anos). 

 Extinção da aposentadoria especial por atividade de risco. É o caso de 

policiais e bombeiros. Revoga-se o inciso II do § 4º do art. 40. 

 Alteração da aposentadoria por invalidez ou incapacidade para o trabalho, 

excluindo-se a referência a moléstia ocupacional, doença grave, contagiosa ou 

incurável. 
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 Fim da distinção da cobrança de inativos e de pensionistas com doença 

incapacitante. Incidia apenas sobre o dobro do teto do RGPS (revoga o § 21 do art. 

40). 

 Alíquota diferenciada para a contribuição individual e obrigatória — virá por lei 

— dos agricultores familiares. Extingue-se a referência à contribuição sobre sua 

condição específica de comercialização da produção. 

 Alteração dos benefícios assistenciais. Eleva-se a idade para concessão do 

BPC. Sai de 65 anos para 70 anos (art. 203, V), com período de transição de 10 

anos, aumentando-se 1 ano de idade a cada biênio (art. 19 da PEC). 

 Suspensão da “renúncia” da contribuição previdenciária para o setor de 

exportação. 

 Imposição aos entes federados da instituição das mesmas regras da União, 

para todos os Poderes (§ 14 do art. 40 e inciso XIII do art. 167). 

 Redução do abono de permanência (§ 14 do art. 40). 

 Indução à unificação de todo o sistema previdenciário, inclusive o das Forças 

Armadas (§ 20 do art. 40). 

 Retirada da competência da Justiça Federal para julgar causas sobre 

acidente de trabalho (art. 109, I). Excluiu-se também a referência específica ao 

julgamento de causas previdenciárias. 

 Fim da indicação de carências diferenciadas para as pessoas destinatárias de 

sistema especial de inclusão previdenciária. Permanece apenas a alíquota 

diferenciada. É o caso do MEI e da dona de casa de baixa renda (§ 13 do art. 201). 

 Acréscimo na Constituição da vedação da contagem de tempo de 

contribuição fictício (§ 14 do art. 201). 
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 Isso é ou não é um verdadeiro atentado ao trabalhador brasileiro, nobres 

colegas? Não podemos admitir que essa barbaridade seja aprovada na Câmara dos 

Deputados. Se aprovarmos essa absurda reforma da Previdência, estaremos 

condenando os trabalhadores e as trabalhadoras a abrirem mão de suas 

aposentadorias. Nós, enquanto Deputados Federais, eleitos pelo povo brasileiro, 

temos o dever de rejeitar essa proposta absurda! 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao nosso eterno 

presidente da juventude, o Deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará. (Riso.) 

 O SR. CHICO LOPES (PCdoB-CE. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, 

meu Presidente. (Riso.) 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Presidente Temer esteve no Ceará, 

e a manchete do dia seguinte é a de que ele vai prestigiar o Ceará. Eu queria que 

fosse diferente. O Ceará precisa é de políticas públicas e investimentos, para 

sairmos do “miserê”. Após 5 anos de seca, e já estamos indo para o sexto ano, nós 

não queremos prestígio, queremos que termine a transposição de águas do Rio São 

Francisco; queremos que o Departamento Nacional de Obras contra as Secas — 

DNOCS, que tem 100 anos, seja revitalizado, com concurso, para levar know-how 

para o Nordeste, porque isso ele tem; queremos que a Transnordestina chegue ao 

Ceará, para fazer o encontro com o Porto do Pecém. 

 Prestígio é para cantor de rock. Prestígio é para tocador de samba. De 

político, queremos política. 

 Agora, Sr. Michel Temer, não quero só culpar o senhor, não, porque a política 

é essa. Se alguém bota uma pessoa no Banco do Nordeste, está prestigiado, mas aí 

ele só dá dinheiro aos cabras que são da laia dele. Não! Nós queremos um 

Presidente da República que olhe para o Ceará, com suas características, com seu 

povo, com a nossa dedicação. Prestígio? Não! 

 Nós queremos que se deem condições, cada vez mais, para a indústria, para 

a agricultura, para novos negócios. Nós queremos que se pague melhor aos 

professores da universidade pública estadual. Portanto, nós não queremos esmola. 
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 Prestígio, Sr. Presidente? Se for por isso, o senhor está lascado, porque o 

senhor está com 0,3% de prestígio no País. Como é que o senhor vai dar o que não 

tem? Mas o senhor ainda tem poder para desenvolver o nosso País. Eu acho difícil. 

Para quem apresenta dois projetos-bomba, como os que o senhor está mandando 

para esta Casa, é difícil. Como eu não acredito em milagre, Presidente, também não 

quero o seu prestígio. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado, nobre Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado Pepe 

Vargas, do PT do Rio Grande do Sul. 

 V.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna, Deputado. 

 O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, vejam que nós temos um Governo que é fruto de 

um golpe parlamentar. Quem está na Presidência da República não disputou no voto 

a condição para ser Presidente da República. As pesquisas de opinião mostram que 

este Governo tem altíssima rejeição. Segundo o que foi aferido por institutos de 

pesquisa, a população acha que o Presidente não fala a verdade, que o Presidente 

não é honesto e que o Presidente defende os ricos. 

 Este Governo, com tamanha ilegitimidade, com tamanha impopularidade e 

com esses predicados que as pesquisas de opinião pública mostram, ainda 

apresenta uma proposta de reforma da Previdência que, na prática, vai acabar com 

o direito de aposentadoria de milhões de brasileiros — isso já foi dito aqui por vários 

Deputados e Deputadas que ocuparam a tribuna ao longo dos dias. Aumenta o 

prazo, de forma exagerada, relativo uma parcela de trabalhadores. Para se 

aposentarem, vão precisar ter 65 anos de idade e 25 anos de contribuição. 

 Boa parte dos trabalhadores de menor escolaridade e de menor renda sofre 

com a brutal rotatividade no mercado de trabalho. De acordo com os dados do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED, milhões de 

trabalhadores perdem o emprego todos os anos no Brasil, devido a uma rotatividade 

que é uma estratégia empresarial para redução dos salários. São esses 

trabalhadores mais pobres que não conseguirão chegar aos 25 anos de contribuição 

e aos 65 anos de idade e não se aposentarão. 
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 Além do mais, a proposta muda o cálculo do benefício. Em vez de ser a 

média de 80% das melhores contribuições de julho de 1994 até o momento da 

aposentadoria — é a regra atual —, será a média de todo o período contributivo. 

Consequentemente, vai pegar períodos de baixos salários. 

 Aliás, para aquele que o período contributivo é anterior a 1994, que é o 

período de inflação alta — meu Deus do céu! —, não vai sobrar nada nessa média. 

Se as pessoas se aposentarem com base nessa proposta, aposentar-se-ão 

ganhando muito menos do que ganham os que se aposentam pelas regras atuais. 

 Essa proposta vai retirar direitos das pessoas só para fazer um ajuste fiscal 

de curto prazo. É um absurdo! Nós não podemos permitir isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Deputado Luiz Sérgio, V.Exa. se 

inscreveu novamente ou recuperou aquela inscrição? (Pausa.) Então, enquanto 

V.Exa. se dirige à tribuna, passo a palavra ao Deputado Sóstenes Cavalcante. 

 Com a palavra o Deputado Sóstenes Cavalcante. 

 O SR. SÓSTENES CAVALCANTE (DEM-RJ. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, nobres colegas, venho aqui hoje para parabenizar o 

Município de Três Rios, no meu Estado do Rio de Janeiro, que hoje completa 78 

anos de vida. 

 Parabenizo todos os munícipes dessa bela cidade do nosso Estado, em 

especial o Vereador reeleito, meu amigo pessoal e do nosso partido, o Isaias de 

Oliveira, que me fez lembrar dessa importante data. 

 Quero dizer à população de Três Rios que estamos aqui em Brasília, lutando 

por melhorias na qualidade da saúde e da educação de todos os que moram nessa 

bela cidade. 

 Mais uma vez, agradeço aos 213 eleitores dessa cidade que me confiaram 

seu voto na última eleição.  

 Portanto, hoje faço questão de registrar, nos Anais desta Casa, o aniversário 

de 78 anos de Três Rios. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Parabéns à cidade, nobre Deputado, 

e parabéns a V.Exa. pelos 213 eleitores. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado Luiz 

Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, que dispõe de 3 minutos. 

 O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais de 3 mil metalúrgicos do Estaleiro Rio 

Grande, no Rio Grande do Sul, em vez de receberem um cartão de Natal, 

receberam um cartão de demissão. 

 Suas famílias seguramente terão um Natal triste, cheio de preocupações em 

relação ao desemprego, que aumenta aceleradamente no Brasil. 

 O Estaleiro Brasfels, em Angra do Reis, há poucos meses tinha mais de 8 mil 

metalúrgicos. Hoje, está com 4 mil metalúrgicos. E já falam em demissões, o que 

pode diminuir ainda mais esse número de trabalhadores. 

 Enquanto isso, o Presidente da PETROBRAS faz uma consulta à Agência 

Nacional do Petróleo para que não seja mais necessário o percentual de conteúdo 

nacional nas compras da PETROBRAS de plataformas de navio-sonda. Isso 

significa que ele quer comprar lá fora esses equipamentos. 

 Comprar lá fora esses equipamentos é exportar o que nós mais precisamos 

neste momento: empregos. Comprar esses equipamentos lá fora é ver filmes como o 

do Estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul, onde 3 mil trabalhadores ficaram 

desempregados. 

 Ora, a PETROBRAS é uma empresa pública. A PETROBRAS é dos 

brasileiros. Ela precisa ser uma indutora do desenvolvimento, gerando empregos 

para o nosso povo, para a nossa gente. 
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 Então, a política de liquidar o percentual de conteúdo nacional é inaceitável, 

porque simplesmente atende a demanda dos correntistas em detrimento da geração 

de empregos. 

 E há outro detalhe. O argumento puro e simples de que comprar lá fora é 

mais barato não se justifica, porque é preciso levar em consideração o que se 

agrega do ponto de vista social com a geração de empregos, com a cadeia produtiva 

que se desenvolve ao lado da construção, direta e indiretamente, desses 

equipamentos no Brasil, com o que se gera de impostos para os Municípios, para o 

Estado e para a União. 

 Essa é uma política que entrega aquilo que nós mais precisamos. Ela é contra 

o interesse nacional e contra os interesses dos trabalhadores brasileiros. Os 

sindicatos, as centrais sindicais e esta Casa precisam reagir a essa política. 

  O Sr. Carlos Manato, nos termos do § 2º do art. 18 

do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, 

que é ocupada pelo Sr. Abel Mesquita Jr., nos termos do 

§ 2º do art. 18 do Regimento Interno. 
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 O SR. PRESIDENTE (Abel Mesquita Jr.) - Concedo 1 minuto ao nosso Líder, 

o Deputado Pauderney Avelino. 

 O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu trago uma comunicação ao Plenário desta 

Casa: o falecimento de um grande amazônida, o Presidente da Rede Amazônica, 

Phelippe Daou. 

 Phelippe Daou faleceu hoje, no Estado de São Paulo, depois de passar por 

uma enfermidade. Com seu falecimento, encerra-se um ciclo, porque os outros dois 

sócios-fundadores da Rede Amazônica também faleceram este ano. 

 Trago aqui o meu mais profundo pesar pelo falecimento do Dr. Phelippe 

Daou, que foi um homem de visão, um empresário com presença não apenas no 

Amazonas, mas na Amazônia inteira, com a retransmissão da Rede Globo e várias 

emissoras de rádio.  

 Ele era um defensor intransigente da nossa Zona Franca, do nosso 

Amazonas, da nossa Amazônia, de um modelo de desenvolvimento que permitisse à 

Amazônia ter um lugar ao sol. 

 Deixo registrado, portanto, o passamento desse jornalista, que era um amigo 

e um homem de grande dimensão, a exemplo dos demais fundadores da Rede 

Amazônica. 

 Quero também registrar os meus sentimentos a todos os funcionários dessa 

grande empresa e a todos os familiares do Phelippe Daou. 

 Que Deus o tenha na sua glória! 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Eu que agradeço, nobre Deputado. 
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  Durante o discurso do Sr. Pauderney Avelino, o Sr. 

Abel Mesquita Jr., nos termos do § 2º do art. 18 do 

Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é 

ocupada pelo Sr. Carlos Manato, nos termos do § 2º do 

art. 18 do Regimento Interno. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado 

Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina. S.Exa. dispõe de 3 minutos à tribuna. 

 O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Parlamentares, em primeiro lugar, quero falar de D. Evaristo Arns e 

registrar os nossos sentimentos pela sua morte, mas, ao mesmo tempo, o nosso 

reconhecimento e solidariedade ao povo de São Paulo, que, junto com D. Paulo, 

construiu uma história. 

 D. Evaristo Arns era um pastor da esperança e da libertação, um pastor dos 

pobres. Fiz Teologia em São Paulo e convivi com esse Cardeal da esperança e da 

luta pela libertação do povo. Por isso, temos que trazer à memória D. Paulo, o Bispo 

da democracia, o Bispo dos pequenos. 

 Em segundo lugar, quero comemorar a votação ocorrida hoje no Senado 

Federal sobre uma matéria tributária, em que foi aprovada a cobrança do Imposto 

Sobre Serviços — ISS sobre o leasing, o arrendamento mercantil.  

 O Imposto Sobre Serviços, que tradicionalmente era cobrado nas sedes das 

financeiras e em poucos Municípios do País, a partir de agora, se for sancionado o 

projeto, será tributado por todos os Municípios brasileiros onde o consumidor 

comprar, em forma de arrendamento mercantil, uma mercadoria, como um carro, um 

caminhão, uma máquina industrial, uma máquina agrícola.  

 Desde que fui Prefeito da cidade de Chapecó, venho enfrentando essa luta. 

Escrevi um livro sobre essa matéria. Trabalhei, nos últimos 5 anos, para ver 

aprovada aqui no Congresso Nacional a solução definitiva: onde ocorre o fato 

gerador, onde ocorre a relação contratual e de consumo, é lá que deve ser 

destinado o ISS.  
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 Parabéns à Confederação Nacional de Municípios e às nossas associações 

estaduais, como a nossa Federação Catarinense de Municípios — FECAM! 

 Em terceiro lugar, estou aqui também para falar sobre a PEC 241 ou 55, no 

Senado, aprovada no dia de ontem, que vai congelar, por 20 anos, os investimentos, 

os gastos primários e discricionários para saúde, educação e várias áreas sociais e, 

ao mesmo tempo, vai liberar os gastos para o setor financeiro rentista do Brasil. 

Portanto, é uma falácia dizer que a PEC 55 vai congelar tudo, pois ela congela as 

políticas públicas e libera os gastos financeiros. 

 Estamos propondo que se realize um plebiscito em 2018, a fim de que o povo 

brasileiro decida se deve ser ou não revisada a PEC 241 ou 55, porque este 

Presidente não pode decidir, sem voto, sem legitimidade, o futuro e a ação 

governamental dos cinco novos Presidentes nos próximos 20 anos. Ele tem que 

ouvir se o povo brasileiro quer ou não revisar essa PEC. 

 Como os Deputados da base deste Governo golpista têm a posição de que o 

povo será favorável à PEC 55, eles devem, então, aprovar esse plebiscito aqui. Aí o 

povo vai dar a resposta e vai condenar essa PEC.  

 Vamos ouvir o povo. Vamos consultar o povo, para que ele decida, em 

plebiscito, se quer ou não a revisão da PEC 55, que congela o futuro deste País. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra à Deputada 

Gorete Pereira. 

 A SRA. GORETE PEREIRA (PR-CE. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho aqui hoje falar sobre o Tribunal de 

Contas e o Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará, pois foi apresentada uma 

proposta de emenda à Constituição do Estado para se fazer a fusão desses dois 

tribunais. 

 O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará tem 173 anos e 

uma quantidade enorme de funcionários. Ele não pode ser curvado ou prejudicado 

pelo capricho de dois grupos políticos, que, por sinal, não gostariam de ser 

contrariados — nem um lado nem o outro. 

 O Ceará está hoje à revelia em relação a essa questão do Tribunal de Contas 

dos Municípios, que presta um serviço relevante aos 184 Municípios do Estado em 

prestação de contas e fiscalização. É um trabalho que todo cearense agradece. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado, Deputada. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Com a palavra o Deputado Átila Lins, 

por 1 minuto. 

 O SR. ÁTILA LINS (PSD-AM. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

apenas quero registrar, com profundo pesar, o falecimento do jornalista Phelippe 

Daou, fundador da Rede Amazônica, emissora de rádio e televisão da nossa 

Região, que tem uma atuação muito forte não só no Amazonas, mas também na 

Amazônia Ocidental e no Estado do Amapá. 

 Ele faleceu hoje pela manhã, no Estado de São Paulo. Com certeza, o seu 

passamento entristeceu e deixou enlutado todo o Estado do Amazonas e toda a 

Região. 

 Quero aqui mandar um abraço de pesar à população amazonense, àqueles 

que trabalham na Rede Amazônica, na televisão e na rádio, aos filhos do Dr. 

Phelippe Daou, manifestando, enfim, a toda a família da Rede Amazônica o meu 

profundo pesar pelo seu falecimento. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra à nobre Deputada 

Alice Portugal. 

 A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, faço aqui a minha manifestação de pesar pelo passamento de D. Paulo 

Evaristo Arns, o Bispo da democracia, que pregou a fé, a esperança e a 

solidariedade.  

 Nós comunistas nos encontramos com D. Paulo Evaristo Arns no humanismo. 

Trata-se de uma grande personalidade, que precisa ser reverenciada. 

 Uso ainda a tribuna para dizer que esta Câmara dos Deputados e aquele 

Senado da República deveriam se curvar à realidade do fim deste Governo, um 

governo que nasceu falido porque nasceu a partir de um golpe político, um golpe 

parlamentar.  

 Por isso mesmo, a reforma da Previdência é uma reforma que o Governo que 

não tem condições morais de executar, que passa por cima de direitos conquistados 

em uma matéria fina, que é a Previdência Social.  

 Meu repúdio à reforma da Previdência e minha solidariedade aos 

trabalhadores brasileiros! 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputada. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra à Deputada 

Janete Capiberibe. 

 A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Pela ordem. Pronuncia o seguinte 

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, há comunidades acuadas 

pela violência, com falta de água e comida, temendo pela própria vida, mas 

determinadas a lutar por ela.  

 É isso o que eu, o Deputado Francisco Assis e as Deputadas Marisa Matias e 

Estefanía Martíinez, entre um grupo de Deputados brasileiros e congressistas do 

Parlamento europeu, vimos, profundamente preocupados com os direitos humanos 

dos povos indígenas na semana passada, em Mato Grosso do Sul, nas Terras 

Kunumi Verá e Guayviry e na Assembleia Aty Guasu, dos guaranis-kaiowás.  

 O Estado brasileiro e os produtores agrícolas conhecem a solução: demarcar 

as terras tradicionais indígenas. Essa decisão garantirá o direito constitucional, 

melhorará a imagem do Brasil no cenário mundial e não afetará a produção agrícola.  

 A medida é urgente e oposta ao que, lamentavelmente, sinaliza o Governo 

Temer. Preocupa-me o decreto em debate no Governo Federal, para modificar a 

demarcação das terras indígenas. Ele é ainda pior do que a Proposta de Emenda à 

Constituição nº 215, de 2000, que é grande ameaça aos povos indígenas, de 

quilombos e Unidades de Conservação.  

 Com esse decreto, qualquer setor econômico interessado poderá questionar 

qualquer terra já demarcada ou em processo de demarcação. Ele, na prática, anula 

os artigos constitucionais que tratam dos direitos dos povos indígenas. 

 Preocupa-me também a quantidade de projetos de decreto legislativo que 

procuram desfazer assentamentos da reforma agrária e terras indígenas. Tudo isso 
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provoca insegurança jurídica e põe em xeque a cidadania dos brasileiros indígenas, 

já tão agredidos em sua dignidade.  

 Essas proposições fazem par com a determinação deste Governo de vender 

terras a estrangeiros sem passar pelo Congresso. Isso é entreguismo puro, uma 

afronta à soberania do nosso País e aos direitos fundamentais desses brasileiros!  

 Sr. Presidente, eu peço a divulgação deste meu discurso pelo programa A 

Voz do Brasil e por outros meios de comunicação desta Casa.  

Muito obrigada.  

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Eu que agradeço, nobre Deputada. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado Luiz 

Carlos Hauly. S.Exa. dispõe de 1 minuto.  

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, quero me somar também às homenagens pela passamento de D. Paulo 

Evaristo Arns.  

 Nascido em Forquilhinha, Estado de Santa Catarina, D. Paulo Evaristo Arns 

teve parte da família erradicada no Paraná. Sua irmã, D. Zilda Arns, foi uma das 

mulheres deste século, criadora da Pastoral da Criança e da Pastoral da Pessoa 

Idosa.  

 D. Paulo sempre fez um trabalho magnífico por onde passou, seja em 

Petrópolis ou em São Paulo, onde era Arcebispo Emérito. Eu tenho certeza de que 

ele está hoje no paraíso, junto ao nosso Pai Todo-Poderoso.  

 Ele tinha três irmãs freiras. Era de uma família abençoada, de origem alemã, 

que veio para o Brasil.  

 Que Deus abençoe toda a família Arns!  

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado Célio 

Silveira. V.Exa. dispõe de 1 minuto.  

 O SR. CÉLIO SILVEIRA (PSDB-GO. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, também quero lamentar a perda de um grande bispo brasileiro, D. Paulo 

Evaristo Arns, que, pelos seus ensinamentos e pelo seu coração maravilhoso, vai 

deixar muita saudade.  

 Eu tenho a certeza de que todo o País é agradecido por tudo o que D. Paulo 

fez em prol dos mais pobres e mais humildes e na sua luta ferrenha contra a 

ditadura.  

 Então, eu quero me solidarizar com todos os bispos e católicos brasileiros e 

com toda a família brasileira, que, neste dia, perde um dos seus grandes homens, 

que tanto fez por este País.  

 Muito obrigado, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Eu que agradeço. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 333.2.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 14/12/2016  Montagem: 5199 
 
 

 190 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) -  Eu gostaria de agradecer à Deputada 

Angela Albino, do PCdoB de Santa Catarina, que é sempre muito gentil com esta 

Presidência. S.Exa. tem 3 minutos na tribuna. 

 A SRA. ANGELA ALBINO (PCdoB-SC. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, assim como os meus pares, eu também gostaria de mencionar o 

falecimento de D. Paulo Evaristo Arns, mas abordando a perspectiva de que 

devemos nos alegrar por sua imensa coragem.  

 Lembro aqui um fato particular: o culto ecumênico que ele celebrou pela 

morte de Vladimir Herzog, que morreu pelas mãos da ditadura. Para nós que 

vivemos um tempo de vulnerabilidade da democracia, certamente a perda de uma 

referência como D. Paulo Evaristo Arns, além de dolorosa, traz uma preocupação a 

mais.  

 Lembro também o extraordinário trabalho que ele fez, sigilosamente inclusive, 

colhendo informações para o Projeto Brasil: Tortura Nunca Mais. Que nós, no Brasil, 

em sua homenagem, preservemos sempre a democracia como valor de dignidade 

humana! 

 Sr. Presidente, ocupo também esta tribuna para lamentar os retrocessos que 

vivemos ontem. Artes, Educação Física, Filosofia e Sociologia agora são conteúdos 

obrigatórios, e não disciplinas obrigatórias. Portanto, elas serão ensinadas de forma 

transversal. Conjugado a isso, há outro artigo, o de notório saber, que joga por terra 

a formação dos pedagogos, o que para nós é um grande retrocesso. 

 No entanto, Santa Catarina hoje me deu muita alegria ao aprovar uma lei da 

lavra da Deputada Estadual Ana Paula Lima, do Partido dos Trabalhadores, que 

bane completamente o amianto no Estado. 
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  Santa Catarina aproveitou este momento em que o mundo discute o amianto, 

que foi proibido em vários lugares, para também proibir o uso do amianto no Estado, 

a partir dessa lei aprovada hoje no plenário da Assembleia Legislativa.  

 Ontem, igualmente impulsionada, em grande medida, pela Deputada Ana 

Paula Lima, tive finalmente a alegria de ver a aprovação do projeto de lei de minha 

autoria quando era Deputada Estadual, que combate a violência obstétrica no 

Estado.  

 Quando eu era Deputada Estadual, também apresentei um projeto de lei que 

permite doulas em espaços públicos de Santa Catarina, o qual se soma ao projeto 

de combate à violência obstétrica. Por sua vez, esses projetos se somam a outro 

que defende as mulheres, proibindo qualquer constrangimento às mães que 

amamentam em público. Santa Catarina é um Estado de excelência em qualidade 

de vida, mas que ainda amarga índices muito atrasados em relação às mulheres. 

 Hoje é, portanto, um dia de comemoração em Santa Catarina, com a 

aprovação do projeto de lei que veda a violência obstétrica contra as mulheres.  

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputada. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Tem a palavra o Deputado Mário 

Negromonte Jr., por 1 minuto. 

 O SR. MÁRIO NEGROMONTE JR. (Bloco/PP-BA. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, queria fazer o registro de que apresentamos um requerimento para 

realização de audiência pública na Comissão de Viação e Transportes, para debater 

a Resolução nº 400, de 2016, da Agência Nacional de Aviação Civil — ANAC. 

 Entre os pontos tratados nessa resolução, um deles causou uma surpresa e 

uma polêmica muito grande: a cobrança da bagagem despachada. Portanto, 

queremos debater esse assunto no âmbito da Comissão de Viação e Transportes.  

 Também demos entrada ao Projeto de Decreto Legislativo nº 564, de 2016, 

para que sejam suspensos os efeitos dessa resolução principalmente no que tange 

à cobrança dessas bagagens, porque entendemos... 

 (Desligamento automático do microfone.) 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado 

Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna. 

 O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, há pouco eu citei uma expressão, mas agora eu vou ler 

uma postagem feita por um grande jurista e professor da Universidade Federal do 

Pará, o Dr. Paulo Sérgio Weyl, que diz: 

  O povo tem o direito à desobediência civil. A PEC 

55 assinala o fim do ciclo da Constituição de Ulysses 

Guimarães. Ela vai além do poder disponível ao poder 

reformador. Portanto, não é uma reforma legítima. 

  A PEC 241/55 criou uma cláusula pétrea provisória 

que estabelece constrangimento ao poder soberano por 

cinco eleições consecutivas e sem nenhum diálogo com a 

sociedade. É uma reforma que não tem estatuto 

constitucional. 

  O Supremo Tribunal Federal, acovardado, se for 

demandado, mostrará que já está de joelhos e dirá sim ao 

embuste. Mas o povo tem direito à desobediência civil. 

 Eu fiz questão de citar alguém da academia, mas que também tem uma das 

bancas mais importantes da área da advocacia do Pará e da Região Amazônica, 

alguém com formação acadêmica e doutoral, para dizer que, se há um certo 

pessimismo no Dr. Weyl em relação à decisão que o Supremo possa tomar caso 

seja provocado, eu ainda acho que devemos provocar a Justiça na sua instância 
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máxima no Brasil. Devemos mobilizar o povo e pressionar o Supremo a se 

desacovardar e decidir em favor do País. 

 Não é possível que essa proposta seja aprovada quando organismos da 

Organização das Nações Unidas — ONU e instituições as mais sérias do mundo, 

como o próprio FMI e o Banco Mundial, dizem que ela vai destruir a educação 

pública e a saúde pública brasileiras, que é preciso que todos saibam que não se 

pode congelar a miséria, enquanto a dívida pública continua estratosfericamente 

evoluindo. 

 Não é admissível, portanto, essa agressão contra o País. Por isso, a 

desobediência é um direito. Eu não defendo o quebra-quebra. O Deputado Glauber 

Braga, a Deputada Erika Kokay, o Deputado Padre João e vários outros Deputados 

e Deputadas ontem estiveram tentando tirar da cadeia os estudantes que foram 

presos. Eles exerceram o direito à desobediência civil.  

 Eu não defendo o quebra-quebra. Quando fui negociar ontem, às 16 horas 

mais ou menos, com o tenente, eu dizia: “O carro de som tem que entrar, porque o 

comando aqui representa entidades sérias e não quer comprometer a imagem desta 

entidade”. Mas, se não tem como comandar, é possível que alguns intrusos 

coloquem em risco a segurança da mobilização.  

 Não houve sensibilidade, porque a lógica é o Estado policial contra qualquer 

mobilização, qualquer respeito aos movimentos sociais. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado. 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado 

Bacelar, do PTN da Bahia.  

V.Exa. tem 3 minutos na tribuna. 

 O SR. BACELAR (Bloco/PTN-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Deputado Carlos Manato, Sras. e Srs. Deputados, esta malfadada reforma da 

Previdência traz efeitos nocivos em todas as áreas e será um desastre na educação 

pública. 

 Não vou aqui analisar os aspectos jurídicos do maior tempo de serviço que 

será exigido dos professores para poderem se aposentar. Quero chamar a atenção 

de V.Exas. para o impacto que a permanência do docente em sala de aula vai ter no 

resultado final da educação do filho do trabalhador. 

 Será que o Presidente Michel Temer, o síndico do golpe, não sabe das 

condições de trabalho que o corpo docente no Brasil enfrenta? Um conjunto de 

fatores faz com que a atividade docente no Brasil seja uma atividade de alto risco e 

cause sérios problemas físicos e psíquicos ao professor da rede pública.  

 O primeiro desses problemas é a indisciplina no ensino fundamental. Eu não 

sei se os condôminos desse condomínio golpista conhecem o que é uma sala de 

aula do ensino fundamental, a indisciplina que reina durante o tempo em que o 

professor fica em sala de aula. Indisciplina, no ensino fundamental; no ensino médio, 

é violência. O professor é agredido constantemente em escola pública, e agredido 

fisicamente, em sala de aula e nos corredores. 

 E o ambiente de trabalho? É um ambiente de trabalho inóspito, quente, sem 

condições para se ministrar a aula.  
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 O professor ainda é submetido à jornada dupla de trabalho. Ele precisa dar 

aulas em dois, três colégios, porque o Governo, infelizmente, não respeita a lei do 

piso salarial. 

 À noite, nas escolas da rede pública, o professor enfrenta também o uso de 

drogas. Ele, muitas vezes, é obrigado a conviver com o aluno usando drogas em 

sala de aula. Com a falta de estrutura familiar desse adolescente, o professor tem de 

fazer o papel de pai, de mãe, de psicólogo, de psiquiatra, de médico. Enfim, exerce 

uma série de atribuições que vão muito além de sua obrigação profissional.  

 Sr. Presidente, o Governo golpista, o Governo que precisa pagar a fatura do 

golpe, quer manter o professor mais tempo em sala de aula. Com certeza, a 

qualidade da educação cairá.  

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado.  



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 333.2.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 14/12/2016  Montagem: 5199 
 
 

 197 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado 

Chico Alencar.  

 O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, eu estou lá nos embates da Comissão de Constituição e Justiça, 

discutindo a complexa reforma da Previdência, para a qual teria que haver, se fosse 

séria mesmo, uma auditoria, um cálculo atuarial e muito outras coisas, mas, 

rapidamente, venho a este plenário — avisando que lá ainda teremos pelo menos 2 

horas pela frente — para fazer um registro triste e ao mesmo tempo grandioso: D. 

Paulo Evaristo Arns, como muitos aqui já reverenciaram, simbolizou a aplicação 

concreta da abertura da Igreja ao mundo, seu aggiornamento proposto pelo Concílio 

Ecumênico Vaticano II, trazendo a ideia de que a fé sem obras é vã. Não basta dizer 

“Senhor! Senhor!” É preciso concretamente ter uma prática na busca da justiça, da 

igualdade, da fraternidade e da solidariedade. 

 D. Paulo Evaristo Arns praticou isso, resistindo à ditadura, buscando, inclusive 

junto com a nossa Prefeita Luiza Erundina, fazer valer esses valores maiores.  

 Ele fica para sempre no panteon...  

 (Desligamento automático do microfone.) 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado. 

Vamos divulgar seu discurso no programa A Voz do Brasil.  

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e todo(a)s o(a)s que assistem a esta 

sessão ou nela trabalham, “tudo vem das pequenas coisas, principalmente as 

grandes”. Essa frase eu aprendi com D. Paulo Evaristo Arns, que tinha uma 
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singularidade: bispo, cardeal, arcebispo da maior diocese do Brasil, a de São Paulo 

— e que mantinha todo esse poder hierárquico com uma absoluta simplicidade. 

Nunca deixou de ser o franciscano que era por formação e por sua ordem religiosa. 

Era um homem não do poder, mas da sensibilidade para com os pequenos, os 

humildes, os pobres, os pequeninos. Ele sabia que ser grande nessa vida tão 

passageira é ter identidade com os pequeninos. Era ele seguidor fiel e autêntico do 

pequenino da manjedoura de Belém, no meio da noite, num pasto, num curral 

abandonado, porque “não havia lugar para eles na hospedaria”. 

D. Paulo conseguiu algo que não é muito comum, na cúpula das Igrejas: 

manter a fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo na sua radicalidade da opção 

preferencial pelos pobres, pelos desvalidos. D. Paulo, na sua simplicidade, na sua 

singeleza e na sua maneira suavíssima de ser enfrentou os metais criminosos da 

ditadura. Levantou sua voz contra a tortura, o banimento, o crime oficial, o aparato 

de Estado colocado para censurar, perseguir, oprimir e fazer todo tipo de atrocidade. 

D. Paulo nos liderou no “não” a esse período de tanta opressão! 

Também me recordo, e conversava há pouco com a nossa querida Deputada 

Erundina. Ela, Prefeita de São Paulo, apoiando através da Prefeitura a busca por 

mortos e desaparecidos na ditadura, e encontrou ossadas de muitos deles, inclusive 

Sônia Angel, companheira do Stuart Angel, ambos mortos sob tortura, ali no 

cemitério de Perus, distante do centro da cidade... Encontraram, jogados como 

indigentes, muitos prisioneiros políticos. E na gestão da Erundina isso era resgatado, 

recuperado, e havia solenidades ali mesmo no cemitério, onde há um marco do 

descobrimento desses que a ditadura queria fazer desaparecer completamente da 

face da Terra. E D. Paulo, de novo, com a sua palavra de sabedoria teológica, de 
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humanista radical e profeta, numa dessas solenidades, de maneira muito 

comovente, com os familiares e muita dor pungente, disse: “nós todos, em duas no 

máximo três gerações, estaremos totalmente esquecidos. Até pelos nossos 

familiares. Podem ver, que bisneto vai lembrar da gente? E no entanto esses aqui, 

que a ditadura quis fazer desaparecer como nome, como certidão, como mínimo de 

identidade, esses que ela tentou exterminar, apagar totalmente e queimar a 

memória, porque lutaram contra ela na sua juventude idealista e tão corajosa, estes 

serão lembrados para sempre! ” 

D. Paulo Evaristo, fiel ao Concílio Vaticano II, que praticava na liderança de 

sua Igreja aquilo que agora o Papa Francisco reitera, sem dúvida será para sempre 

um marco nas nossas vidas, um símbolo de que o cristianismo no Brasil pode ser de 

fato o estimulador da luta pela justiça, pela igualdade, pela fraternidade e pela 

solidariedade. 

Imagino ele lá, nesse outro nível de vida, no reino dos céus, agora abraçando 

D. Helder, nosso querido D. Tomás Balduíno, D. Antônio Fragoso e sua irmãzinha 

Zilda Arns, outra mulher generosíssima. A festa no céu está boa, bem melhor que 

aqui, especialmente onde estou agora, onde esta sensibilidade parece raramente 

aparecer. 

Agradeço a atenção.  
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Pela ordem, concedo a palavra ao 

Deputado João Daniel, do PT de Sergipe, por 3 minutos. 

 O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, quero dar como lido e pedir que seja publicado nos Anais da Casa um 

pronunciamento sobre D. Paulo Evaristo Arns, que tive o prazer de conhecer, bem 

como a tantos outros que trabalharam com ele. 

 D. Paulo Evaristo Arns é um exemplo de luta, como disse a nossa querida 

Deputada Luiza Erundina hoje pela manhã, assim que foi publicada a notícia do 

falecimento desse grande homem que lutou pela democracia e pela justiça — o 

Deputado Chico Alencar, que me antecedeu, e tantos outros que já se manifestaram 

também falaram de D. Paulo. 

 D. Paulo Evaristo Arns foi um dos grandes lutadores não apenas pelos 

direitos humanos e contra a ditadura, mas em defesa de um Brasil grande, um Brasil 

que olhasse para os pobres, para os homens, para as mulheres, enfim, para o povo 

brasileiro, com carinho, com amor e com respeito. 

 Muitos tiveram a sua vida salva graças à luta de homens corajosos do nosso 

País, e D. Paulo Evaristo Arns é um dos grandes homens que deixa a sua marca de 

luta e de compromisso. 

 Eu acho que neste momento, em que nós enfrentamos uma grave crise 

política em nosso País, nada é mais importante do que termos clareza de que só 

marcaram a história do nosso País e a história da humanidade homens e mulheres 

que tiveram caráter, firmeza, honradez e compromisso. D. Paulo Evaristo Arns, 

repito, é um desses grandes homens. 
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 Eu queria também deixar registrado o nosso discurso sobre D. Paulo Evaristo 

Arns e, ao mesmo tempo, registrar que a estudante Jucimara Silva Conteira Santos 

foi a vencedora da V Olimpíada Nacional de Língua Portuguesa. Ela é de uma 

escola pública da nossa querida cidade de São Cristóvão, em Sergipe. Jucimara, 

filha de trabalhadores, de pescadores, orgulha a nossa cidade, o nosso Estado de 

Sergipe, a escola pública. A premiação aconteceu na tarde da última terça-feira, em 

Brasília. 

 Eu quero parabenizá-la e, na pessoa dela, quero saudar todos os estudantes 

e professores da rede da escola pública de Sergipe, em especial de São Cristóvão. 

 Parabéns, Jucimara. 

 Queremos deixar registrado nosso pronunciamento, que solicitamos seja 

considerado lido e divulgado pelos meios de comunicação desta Casa e pelo 

programa A Voz do Brasil, em homenagem a essa jovem que foi a vencedora da 

Olimpíada Nacional de Língua Portuguesa, aqui em Brasília, portanto, em nosso 

País. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 

  

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 Sr. Presidente, o meu pronunciamento versa sobre D. Paulo Evaristo Arns, o 

Cardeal do Povo. 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, ocupo esta tribuna para registrar, 

com muito pesar, o falecimento de D. Paulo Evaristo Arns, ocorrido hoje, 14 de 

dezembro, às 11h45min, em decorrência de uma broncopneumonia. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 333.2.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 14/12/2016  Montagem: 5199 
 
 

 202 

 Sua atuação na defesa dos direitos humanos e contra ditadura marcou sua 

trajetória e é reconhecida pelos intelectuais e pelos movimentos sociais. 

 A atuação política de D. Paulo Arns contra a repressão ganhou notoriedade 

na década de 60, momento em que defendeu seminaristas dominicanos presos por 

ajudarem militantes da luta armada, especialmente da Ação Libertadora Nacional 

(ALN). 

 Recentemente foi homenageado pelos seus 95 anos de vida, completados no 

dia 14 de setembro. O Cardeal do Povo teve atuação marcante contra a ditadura 

militar e na promoção dos direitos humanos, defendendo perseguidos pelo regime 

militar e seus familiares. 

 O povo brasileiro, os movimentos sociais e todos aqueles que acreditam na 

democracia e na liberdade estão de luto. 

 D. Paulo era ecumênico, coração aberto e nos chamava a resistir contra toda 

mentira, contra toda imoralidade. D. Paulo Foi um ícone da luta contra a ditadura 

civil-militar. 

 O Cardeal do Povo foi reconhecido como um dos que trabalharam para a 

redemocratização do País, lutando contra as violações de direitos humanos de 

presos e perseguidos políticos, atuação que se expandiu por toda a América Latina. 

 Todos aqueles que lutaram contra a ditadura de alguma forma o fizeram 

graças à ação de D. Paulo. Ele era destemido, tinha coragem e extrema sabedoria 

enraizada nos valores franciscanos. D. Paulo foi o líder da redemocratização e dos 

direitos humanos no Brasil e na América Latina. 
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 Vamos pedir emprestado do líder João Pedro Stedile, a afirmação de que 

Arns impulsionou o surgimento dos movimentos populares rurais que surgiram no 

País nas últimas décadas: 

  “A maioria dos movimentos do campo que hoje 

existe — MST, MAB (Movimento dos Atingidos por 

Barragens), Movimento dos Pequenos Agricultores, 

Comissão Pastoral da Terra, Cimi (Conselho Indigenista 

Missionário) —, nasceu orientado pela sabedoria, que 

pregava: ‘Deus só ajuda quem se organiza’. Então fomos 

nos organizar. Queremos agradecer de coração por tudo, 

sobretudo porque o senhor ajudou a acabar com a 

ditadura militar no Brasil.” 

 Portanto Sr. Presidente, ficam aqui nosso pesar e nossa solidariedade à 

família de D. Paulo Evaristo Arns. Que toda a sua história e ensinamentos sirvam de 

inspiração e combustível para o nosso povo continuar lutando contra as injustiças e 

os retrocessos que estão impostos ao Brasil depois do golpe. 

 Muito obrigado. 

 

 Sr. Presidente, o meu pronunciamento versa sobre a sergipana que venceu a 

V Olimpíada de Língua Portuguesa. 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, ocupo esta tribuna para registrar, 

com muito orgulho, o resultado a V Olimpíada de Língua Portuguesa. 

 Solicito que seja dado como lido um artigo publicado no site da Secretaria de 

Estado de Educação informando que a aluna Jucimara Silva Conteira Santos, do 6º 
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ano do Colégio Estadual Gaspar Lourenço, de São Cristóvão, foi a grande 

vencedora da V Olímpiada de Língua Portuguesa. A premiação aconteceu na tarde 

desta terça-feira, 13 de dezembro, aqui em Brasília, Distrito Federal, onde ela 

representou o Estado de Sergipe. 

 Jucimara estava acompanhada da orientadora e professora Irani dos Santos 

Carvalho; do Diretor do colégio, Ildson Alves, e de sua mãe, Lucineide Silva. Ela 

concorreu nesta última etapa com mais 38 poesias classificadas e escritas por 

jovens de todo o Brasil. 

 Como prêmio, tanto Jucimara quanto a professora Irani ganharam uma 

medalha, um notebook e uma impressora. Já a escola foi contemplada com 10 

microcomputadores, uma impressora, um projetor multimídia e um telão para 

projeção, além de livros. 

 Na sua obra, intitulada Vida de Pescador, a aluna contou a história de vida 

dos seus pais. 

 A orientadora Irani dos Santos também havia sido classificada entre os sete 

primeiros na modalidade relato de experiência, com o texto Pescaria Literária, em 

que explicava desde a realização das oficinas no Colégio Gaspar Lourenço até a 

escrita do texto pela aluna. 

 Muito obrigado. 

 

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 Premiação Nacional. 

 A Olímpiada da Língua Portuguesa teve como tema o “O Lugar Onde 

Vivemos” e é uma iniciativa da Fundação Itaú Social, através do programa 

Escrevendo o Futuro, com coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas 
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em Educação, Cultura e Ação Comunitária, em parceria com o Ministério da 

Educação, Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed), União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e Canal Futura. 

 O concurso de textos premia as melhores produções dos alunos do 5º ano do 

Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio de todo o país. 

 Uma comissão avalia as produções inscritas por estado na primeira fase. 

Após serem classificados por categoria e por grau de escolaridade, os semifinalistas, 

juntamente com os professores orientadores, participam das oficinas regionais 

presenciais em outros estados. 

 Os encontros da etapa regional têm por objetivo ampliar as habilidades de 

leitura, da escrita e do universo cultural dos alunos através do intercâmbio em 

capitais do Brasil. 

 Após serem avaliados pela Comissão Regional, as produções passam por 

uma Comissão Nacional. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado Evair 

Vieira de Melo, por 1 minuto. 

 O SR. EVAIR VIEIRA DE MELO (PV-ES. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero dar uma notícia ao setor produtivo de 

café no Brasil, que sofreu muito nos últimos dias, dada a insistência que a indústria e 

os grandes tradings faziam para a importação de café. 

 Nós trabalhamos junto ao Conselho Nacional do Café, trabalhamos junto com 

a CNA, levantamos números e argumentos. 

 Neste final de tarde, tivemos o bom senso do Ministro Blairo Maggi, com toda 

a sua equipe, que reconheceu o nosso esforço, reconheceu o mérito dos nossos 

números e pediu para suspender o voto que ia para a CAMEX, amanhã, para iniciar 

o processo de exportação. 

 Nós vamos fazer um trabalho com a CONAB, nos próximos 30, 40 dias, 

vamos levantar o estoque físico do café brasileiro, e vamos retomar essa discussão 

para poder provar para a indústria e para o mercado que existe café e não há 

necessidade de importação. 

 Então, quero comunicar que estão suspensas, neste momento, por orientação 

do Ministro, todas as ações para a importação de café. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado Evair 

Vieira de Melo. Estamos juntos nesta luta. As notícias que nós temos são de que o 

estoque vai de 4 a 5 milhões de sacas de café. 

 Eu acho que o Espírito Santo não pode ser prejudicado, sendo um dos 

maiores produtores mundiais de café conilon. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado Átila 

Lira, por 1 minuto. 

 O SR. ÁTILA LIRA (PSB-PI. Sem revisão de orador.) - Sr. Presidente, Srs. 

Parlamentares, eu quero registrar um evento que ocorreu recentemente em nosso 

Estado, que foi a inauguração pelo Ministro dos Transportes, Dr. Quintella, do trecho 

da BR-235 que compreende Santa Filomena, Gilbués e Monte Alegre.  

 Ajudei a dar início à obra em 1994, e agora ela está sendo entregue. Foi 

concluída com recursos do Governo Federal e com o trabalho do Governo do 

Estado, tanto na gestão de Wilson Martins como na de Wellington Dias.  

 É uma obra, Sr. Presidente, que também teve a colaboração da comunidade, 

do Prefeito Esdras Avelino, do ex-Prefeito Quirino Lustosa, do Deputado Fernando 

Monteiro. Nós estávamos numa luta de mais de 30 anos para que essa estrada 

viesse a se consolidar. 

 Essa obra é importante para o Piauí, para o Maranhão e para a economia 

rural de toda a região. 

 Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado. 

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna neste momento para 

ressaltar a alegria de recebermos no meu Estado, o Piauí, a inauguração das obras 

de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia BR-235, no trecho entre os 

Municípios de Santa Filomena, Gilbués e Monte Alegre, realizada na última sexta-

feira, dia 9 de dezembro. 
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 Essa é a conclusão de uma jornada que se iniciou em 1994 e que finalmente 

vemos concluída através do empenho do Governo Federal e do Governo Estadual. 

Alegra-me poder dizer que também contribuí para essa realização. Gostaria de 

parabenizar o ex-Prefeito da cidade de Santa Filomena, Quirino Avelino, que iniciou 

essa luta conosco; o ex-Prefeito Lustosa e o atual Prefeito da cidade, Esdras 

Avelino. 

 Destaco a importância de obras como esta para desenvolvimento da região 

Piauí e Maranhão, levando prosperidade aos comerciantes locais, além de facilitar a 

vida dos cidadãos e de quem possa usufruir da nova rodovia.  

 Ainda temos um longo caminho a percorrer, levando mais dignidade aos 

cidadãos piauienses, mas, lutando por um Piauí, melhor conseguiremos avançar 

cada vez mais. 

 Muito obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado Nilto 

Tatto. S.Exa. tem 3 minutos na tribuna. 

 O SR. NILTO TATTO (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 

também quero prestar minha homenagem a D. Paulo Evaristo Arns. 

 Conheci D. Paulo Evaristo Arns assim que fui morar em São Paulo, em 1978. 

Mais do que ser um profeta da esperança, D. Paulo deu guarita àqueles que foram 

perseguidos pela ditadura militar e, principalmente, deu voz e vez, através das 

Comunidades Eclesiais de Base, à população pobre da periferia, em especial 

aqueles mais marginalizados da sociedade, que são a população negra e a 

juventude. 

 D. Paulo Evaristo Arns nos trouxe a esperança de uma vida melhor e de uma 

sociedade mais justa, mais do que necessária neste momento em que vivemos uma 

crise política muito forte.  

 Este é um momento em que o Governo golpista envia à Casa uma proposta 

de reforma da Previdência que vai tirar de vez a possibilidade de os trabalhadores e 

os mais pobres terem aposentadoria um dia. Da mesma forma, este é um momento 

em que a Casa, numa proposta do próprio Governo golpista, aprovou o teto para os 

investimentos nas áreas sociais, como saúde e educação, ciência e tecnologia. 

 Então, D. Paulo Evaristo Arns nos dá a esperança de que precisamos lutar 

para resistir a esse processo de retrocesso que vem ocorrendo no País.  

 Também neste momento, o próprio Ministro golpista que vem treinando as 

Polícias Militares para reprimir os movimentos no campo e na cidade está, na 

surdina, elaborando uma portaria para acabar com os direitos indígenas e rever as 

terras demarcadas no passado.  
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 Também este Governo golpista, agora em conluio com a própria Frente 

Parlamentar Mista da Agropecuária, está tratorando o pouco que existe de 

resistência na legislação ambiental que está no Ministério do Meio Ambiente. Como 

foi anunciado hoje, no próprio site da Frente Parlamentar, que já tratorou o Ministro 

Sarney, eles querem agora rever a legislação ambiental ou a legislação do 

licenciamento, que está para ser votada na Comissão de Finanças e Tributação. 

 Então, D. Paulo Evaristo Arns mostrou que devemos ter esperança, que 

devemos nos organizar e lutar contra esses retrocessos que vêm ocorrendo com 

este Governo golpista. E, mais do que isso, devemos nos preparar e nos organizar 

para retomar o caminho do desenvolvimento com sustentabilidade e com inclusão 

social.  

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado 

Evandro Roman. 

 O SR. EVANDRO ROMAN (PSD-PR. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, eu gostaria de fazer o registro de que a ciência reconhece uma simples 

molécula em Marte como vida, uma simples partícula como sinal de vida em Marte, 

mas nós temos dificuldade para entender que o embrião de 3 meses, no ventre 

materno, não é vida, e tem autorizado seu aborto. 

 Bato firme contra isso com a voz de quem está agora aqui e tem a 

possibilidade de falar por quem não tem condições de reclamar. Isso é um grande 

absurdo! Esta Casa tem a responsabilidade, o comprometimento de analisar muito 

bem isso. Que esse assunto seja de cunho do Legislativo, para que possamos tomar 

uma decisão sempre em prol, em defesa da vida. Espero que tenhamos a 

possiblidade de reverter essa situação. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Com a palavra o Deputado Jefferson 

Campos, por 1 minuto.  

 O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSD-SP. Sem revisão do orador.) - Obrigado, 

Sr. Presidente. 

Eu gostaria de registrar o falecimento do Bispo Tid, filho do casal Hernandes, 

do Apóstolo Estevam Hernandes e da Bispa Sônia Hernandes. Ele era uma pessoa 

muito querida. Toda a nação da Igreja Renascer em Cristo, no Brasil, seu apóstolo, 

sua bispa, seus bispos regionais, pastores e membros hoje choram, embora 

saibamos que o Bispo Tid, pessoa queridíssima no nosso meio, já está nos braços 

do Nosso Senhor. Ele combateu o bom combate, terminou a sua carreira, guardou a 

sua fé.  

 Portanto, era esse o registro que gostaria de fazer, sobre o falecimento desse 

grande amigo, companheiro, pregador do Evangelho, o Bispo Tid. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado. Está feito o 

registro. 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado 

Pompeo de Mattos, do PDT do Rio Grande do Sul. S.Exa. tem 3 minutos na tribuna. 

 O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, eu venho à tribuna para dizer que nós da 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania estamos debatendo a 

admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que trata da reforma da 

Previdência.  

 Hoje a bancada do PDT fez uma reunião prévia sobre isso, juntamente com o 

Presidente Nacional do partido, o Ministro Carlos Lupi. Além do mais, eu tenho a 

honra, juntamente com o Deputado Assis do Couto, de representar a bancada do 

PDT na Comissão Especial que se formará no mês de fevereiro do ano que vem, 

para apreciar essa proposta. 

 Mas quero dizer de antemão que o PDT — e quero transpirar esta posição — 

vai estar lá, para olhar com zelo, com cuidado e com denodo pelos direitos do povo 

trabalhador, pelos direitos dos nossos aposentados.  

 Desde logo, quero aqui firmar uma convicção: a proposta de aposentadoria 

aos 65 anos, com 49 anos de contribuição para a Previdência, não tem o nosso 

apoio, não tem o nosso reconhecimento, recebe a nossa crítica e não ganha o nosso 

voto. Queremos deixar claro isso. 

 Também há que se fazer uma diferenciação em termos de situações. Quanto 

à perspectiva de vida, é preciso haver diferenciação entre as Regiões, pois uma 

coisa é a vida no Sul, outra é no Norte, outra é no Nordeste. Também é preciso fazer 

diferenciação entre homens e mulheres, pois temos que respeitar a dupla jornada 

das mulheres. E, mais, precisamos fazer diferenciação entre as profissões, pois há 
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profissões que são leves, que têm desgaste mental, e outras que são muito mais 

pesadas. Por exemplo, o agricultor, que levanta de madrugada para tirar leite da 

vaca, cuidar do gado, dos porcos e das galinhas, vai trabalhar cedo na roça, volta à 

noite e recomeça tudo na outra madrugada. 

 São situações diferentes, para as quais temos que ter um olhar de 

responsabilidade. O PDT vai ter esse olhar. E eu quero ter esse olhar pelo 

conhecimento, pela experiência que tenho como funcionário do Banco do Brasil. 

 Temos que olhar a questão dos funcionários públicos com seriedade. 

Ninguém pode se aposentar na hora da morte. A vida só vale a pena se for bem 

vivida, se for vivida com intensidade, com felicidade, com qualidade. Senão, não é 

vida. 

 Aposentar-se para sofrer não é aposentaria. O trabalhador tem que se 

aposentar com dignidade. Essa é a luta do PDT. 

  O Sr. Carlos Manato, nos termos do § 2º do art. 18 

do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, 

que é ocupada pelo Sr. Rodrigo Maia, Presidente. 
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V - ORDEM DO DIA 

 PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS: 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - A lista de presença registra o 

comparecimento de 367 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados. 

 Prorrogo a sessão por 1 hora.  
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Passa-se à apreciação da matéria 

sobre a mesa e da constante da Ordem do Dia. 

 Item 1.  

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 744, DE 2016 

(DO PODER EXECUTIVO) 

Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 

744, de 2016, que altera a Lei nº 11.652, de 7 de abril de 

2008, que institui os princípios e objetivos dos serviços de 

radiodifusão pública explorados pelo Poder Executivo ou 

outorgados a entidades de sua administração indireta e 

autoriza o Poder Executivo a constituir a Empresa Brasil 

de Comunicação — EBC; tendo parecer da Comissão 

Mista pelo atendimento dos pressupostos constitucionais 

de relevância e urgência; pela constitucionalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa; pela adequação 

financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação 

desta e pela aprovação integral ou parcial das Emendas 

de nºs 1, 2, 4, 6, 8 a 10, 12, 14 a 18, 20, 21, 23 a 26, 30 a 

32, 34, 35 e 37 a 45, na forma do Projeto de Lei de 

Conversão nº 35, de 2016, adotado; e pela rejeição das 

Emendas de nºs 3, 5, 7, 11, 13, 19, 22, 27 a 29, 33, 36, 46 

e 47 (Relator: Senador Lasier Martins e Relatora-

Revisora: Deputada Angela Albino).  
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado Ságuas Moraes, nós fizemos 

um acordo para a votação da medida provisória, para a votação da Proposta de 

Emenda à Constituição nº 209, se houver quórum, e para a votação do projeto de lei 

de criação da Comissão da Juventude e dos Conselhos. Na votação da medida 

provisória, há dois destaques do PT, cuja votação seria feita de forma nominal.  

 Esse foi o acordo que eu construí com o Líder Afonso Florence. 

 O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

acordo já está fechado? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Está, até porque a Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania vai parar agora e voltar daqui a 2 horas ou 3 

horas, e nós vamos instalar a Comissão Especial a partir do dia 1º de fevereiro.  

 Esse foi o acordo feito com o Líder Afonso Florence. Só preciso saber se... 

 O SR. SÁGUAS MORAES - A informação que temos aqui é de que esse 

acordo está em andamento. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Não. Se o acordo estivesse em 

andamento, a CCJ não teria retirado todos os requerimentos de urgência, e não 

estaria quase pronto para votar... O acordo foi feito, incluindo a CCJ. 

 O SR. SÁGUAS MORAES - Está bem. Então, vamos retirar. Nós retiramos os 

requerimentos de obstrução...  

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Vamos à votação. 

 E os do PSOL, Deputado Glauber Braga? 

 O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, quem está representando o PSOL na Comissão são os Deputados 
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Ivan Valente e Chico Alencar. Necessariamente, vou me comunicar com eles para 

dar uma posição à Mesa. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Está bem. Obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Antes de dar prosseguimento à sessão, 

esta Mesa dá conhecimento ao Plenário do seguinte 

Of. nº 567/16-CN 

Brasília, em 14 de dezembro de 2016 

Senhor Presidente,  

Comunico a Vossa Excelência e, por seu 

intermédio, à Câmara dos Deputados, que está 

convocada sessão conjunta do Congresso Nacional para 

o dia 15 de dezembro, quinta-feira, às onze horas, no 

Plenário da Câmara dos Deputados, destinada à 

deliberação dos Vetos nºs 38 a 46, de 2016, à 

continuação da votação do Projeto de Lei do Congresso 

n° 2, de 2016, à deliberação dos Projetos de Lei do 

Congresso n°s 19, 7, 33, 44, 46, 35, 47, 6, 13, 17, 20 a 

32, 34, 36 a 43 e 45, de 2016, dos Projetos de Resolução 

do Congresso Nacional n°s 3, de 2013, e 1, de 2016, e de 

outros expedientes.  

Atenciosamente, 

Senador Renan Calheiros 

Presidente do Congresso Nacional 
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 O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o PSOL mantém os requerimentos. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Mantém? 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Sobre a mesa requerimento com o 

seguinte teor: 

Senhor Presidente, 

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 

83, parágrafo único, II, “c”, combinado com o artigo 117, 

VI, todos do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, a retirada de pauta da presente Ordem do dia 

da MP nº 744/2016. 

Sala das Sessões, 

Deputado Ivan Valente 

Líder do PSOL 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Concedo a palavra ao Deputado Ivan 

Valente. (Pausa.) 

 Concedo a palavra à Deputada Luiza Erundina. 

 A SRA. LUIZA ERUNDINA (PSOL-SP. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, esta matéria apresenta um nível de complexidade e de importância que 

necessitaria de uma análise mais aprofundada, para se conseguir elementos de 

avaliação de mérito a respeito de sua votação nesta Casa. 

 O PSOL propõe a retirada de pauta exatamente porque há possibilidade de, 

no próximo ano, estarmos em melhores condições para enfrentar o debate da 

matéria. O nosso partido apresentou o requerimento com o propósito de criar 

melhores condições de análise, de compreensão e de aprofundamento da matéria, 

que tem graves implicações, inclusive do ponto de vista constitucional, Presidente. 

 O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, eu conversei com o Líder Afonso Florence agora.  

No acordo ele deixou bem claro que a Comissão Especial para a reforma da 

Previdência não seria instalada este ano. Certo? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Eu acabei de falar isso.  

 O SR. SÁGUAS MORAES - Que o PL da Previdência também não seria 

votado agora. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Do INSS. Não será votado. Será 

editada uma medida provisória.  

 O SR. SÁGUAS MORAES - E que o ajuste da Defensoria seria colocado 

agora. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Se houver acordo de todos os Líderes. 
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 O SR. SÁGUAS MORAES - Está bom. Para nós está certo. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Quanto à questão da renegociação da 

dívida, nós vamos apresentar o texto que é o acordo dos Governadores, para tentar 

avançar. 

 O SR. SÁGUAS MORAES - Está certo. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Em votação o requerimento de retirada 

de pauta. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Aqueles que forem pela aprovação 

permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 REJEITADO. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Em discussão a matéria. 

 Concedo a palavra à Deputada Luiza Erundina. (Pausa.) 

 O SR. ESPERIDIÃO AMIN (Bloco/PP-SC. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, para que a Casa tome conhecimento, o Ministro Luiz Fux 

acaba de decidir que aquela votação da madrugada de 29 novembro para 30 de 

novembro ocorreu em trâmite que não é próprio para leis de iniciativa popular. 

Informa que é muito provável que nós tenhamos que revotar o projeto de inciativa 

popular das 10 Medidas, a não ser que a Mesa se insurja. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado Esperidião Amin, a 

Assessoria da Casa está analisando a liminar, mas ela parece um pouco estranha. A 

liminar parece um pouco estranha.  

 A Assessoria Jurídica da Mesa está analisando a liminar. Em princípio, parece 

uma liminar um pouco estranha. Nós temos que avaliar isso. 

 O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, eu não estou fazendo 

comentários. Eu achei que era meu dever informá-lo, sabendo que V.Exa., 

assoberbado pelo dia — e nós estávamos lá na Comissão de Constituição e Justiça 

sem muita coisa para fazer —, poderia não ter essa informação ainda. Mas vejo que 

V.Exa. a tem e já tem um pré-juízo de valor, que certamente não será um prejuízo, 

será um benefício. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Com certeza. Qualquer interferência na 

Câmara ou no Senado é um prejuízo para a democracia. 

 Concedo a palavra à Deputada Luiza Erundina. 

 A SRA. LUIZA ERUNDINA (PSOL-SP. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, colegas Parlamentares, eu queria chamar a atenção de V.Exas. para o 
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fato de que a Medida Provisória nº 744, de 2016, provoca a desestruturação da 

Empresa Brasil de Comunicação e a desconstrução do sistema público de 

comunicação. 

 O atual Presidente ilegítimo da República, dentre as primeiras medidas que 

tomou após tomar posse ilegitimamente do cargo, fez uma intervenção na EBC e 

destituiu o Presidente de então — o Diretor-Presidente tem mandato de 4 anos, com 

possibilidade de recondução —, isso sem nenhuma consulta a quem quer que seja, 

inclusive já sinalizando que promoveria medidas de desconstrução da Empresa 

Brasil de Comunicação, como a destituição do Conselho Curador. 

 Foi feita uma desconstrução da Empresa, através da desestruturação de sua 

composição, de sua estrutura, da organização do seu Conselho Diretor. Esses 

aspectos estão previstos na Constituição Federal. Os arts. 220 e 223 estabelecem a 

existência de um sistema público de comunicação como condição de garantia do 

direito à liberdade de expressão, à liberdade de manifestação e de criação e do 

direito à informação como direito humano fundamental. Além disso, garantem a 

existência do sistema público de comunicação e do princípio da complementaridade 

entre o sistema público, o sistema estatal, e o sistema privado.  

 A aprovação desta medida provisória compromete esses princípios 

constitucionais, esses dispositivos constitucionais, retira a participação da sociedade 

do acompanhamento de uma empresa que responde pela política de comunicação 

pública. Torna-se inconveniente a aprovação desta matéria, pois ela compromete 

conquistas importantes da sociedade brasileira, como a Empresa Brasileira de 

Comunicação, que, até então, é uma referência e uma experiência que tem sido 

aproveitada e adotada por outros países, que têm no conselho da sociedade, 
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representando a cidadania, um mecanismo moderno que caracteriza inclusive a 

política de comunicação nas nações soberanas, democráticas, na maioria dos 

países democráticos do mundo. 

 Não vamos aceitar essa medida de força, mais essa medida de punição da 

sociedade brasileira e de comprometimento de conquistas importantes da sociedade 

civil do nosso País. 

Portanto, “não” a esta medida provisória. É necessário haver discussão desta 

matéria. 

 O SR. BETINHO GOMES (PSDB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, quero fazer um rápido registro. Quero apenas saudar o Deputado 

Ricardo Tripoli, que nesta tarde foi eleito Líder da bancada do PSDB para o próximo 

ano.  

Quero cumprimentar também os colegas Deputados Jutahy Junior e Marcus 

Pestana, que participaram democraticamente do processo, e parabenizar pela 

condução durante todo este ano o Líder Antonio Imbassahy. 

 Nós seremos liderados, no ano que vem, pelo companheiro Deputado Ricardo 

Tripoli, de São Paulo. Eu queria cumprimentá-lo, assim como queria cumprimentar 

toda a bancada do PSDB, que, de maneira madura, democrática e respeitosa, 

realizou o pleito, a disputa interna, sempre mantendo o equilíbrio e a serenidade e 

compreendendo o momento difícil que o País atravessa. 

 Certamente, o Deputado Tripoli terá uma grande tarefa pela frente, no ano 

que vem: a de conduzir a bancada do PSDB. 

 O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO - Sr. Presidente, solicito 1 minuto. 
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 A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, se me permite, eu gostaria de saber se há acordo, como foi dito na CCJ 

pelo Líder do Governo, no sentido de apreciarmos no dia de hoje a matéria relativa à 

Defensoria, porque me parece que há acordo no mérito. 

  O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputada, eu já respondi, e não posso 

responder várias vezes à mesma pergunta, porque senão nós vamos perder tempo 

aqui. O Deputado Ságuas Moraes já fez essa pergunta, e já foi respondida. 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI - Vamos votar, Sr. Presidente! 

 A SRA. ERIKA KOKAY - Vai ser votada tão logo termine a votação da 

Medida Provisória nº 744, de 2016? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Não, vai ter que ser em outra sessão, 

porque esse projeto não está na Ordem do Dia. Temos que acabar a sessão e 

começar outra. 

 A SRA. ERIKA KOKAY - Mas será votada hoje? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Certamente. 

 O SR. RUBENS BUENO (PPS-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, em primeiro lugar, eu acho que é importante a questão da Defensoria 

para poder, neste final de ano, cumprir aquilo que não foi cumprido. 

 Em segundo lugar, eu gostaria de registrar a presença do ex-Deputado Tilden 

Santiago, uma figura querida do Plenário, durante muitos anos. Ele é de Minas 

Gerais, e, hoje, tem um trabalho muito grande com uma ONG no interior daquele 

Estado. Ele foi Embaixador do Brasil em Cuba. 

 Tilden Santiago, é um prazer muito grande recebê-lo nesta Casa. 

 O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO - Sr. Presidente... 
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 O SR. ALESSANDRO MOLON - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Esperem. 

 O SR. ALESSANDRO MOLON (Rede-RJ. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, tenho uma observação importante, para ciência de V.Exa.  

 Nós fizemos nesta tarde, na CCJ, um acordo de procedimento para que fosse 

votada hoje a admissibilidade, em que pesem as posições absolutamente 

divergentes. Chegamos a um consenso: faríamos a discussão, votaríamos e depois 

haveria a sessão do Congresso Nacional. No fim da tarde, soubemos que a sessão 

do Congresso havia sido cancelada. Sem problema, seguimos com o nosso 

trabalho. 

 Agora há pouco, o Deputado José Carlos Aleluia foi à CCJ e fez um apelo 

para que nós suspendêssemos o trabalho, porque seria votada uma pauta 

consensual no plenário da Câmara dos Deputados, ou seja, da PEC 209, do 

Superior Tribunal de Justiça, e de uma questão da dívida dos Estados. Até aí, 

nenhum problema. 

 Eu indaguei, há pouco, a V.Exa. qual seria a pauta, e surge a Medida 

Provisória nº 744... 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Não, eu nunca tirei a MP 744 da pauta, 

e com quem eu fiz o acordo... 

 O SR. ALESSANDRO MOLON - Sr. Presidente, não foi a informação que nós 

tivemos. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Então eu peço desculpas. 

 O SR. ALESSANDRO MOLON - E muito menos sabíamos sobre o Conselho 

Nacional do Ministério Público... 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O Deputado Afonso Florence, com 

quem eu conversei... Eu não estava na CCJ, tanto que eu falei aqui que, na MP 744, 

dois destaques seriam de votação nominal; o que era um pedido do PT para que 

ficasse marcada a posição na questão do Conselho. 

 Essa matéria tem que ser votada hoje, senão ela vai perder... 

 O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, qual é a matéria? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - A medida provisória. 

 O SR. IVAN VALENTE - A MP 744? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - É.  

 O SR. IVAN VALENTE - Mas é exatamente por isso, Sr. Presidente. O acordo 

incluía que nós fossemos até o final lá. Esse é o acordo. Houve um rompimento do 

acordo. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado, o acordo que eu fiz foi que a 

Câmara votaria a MP 744, votaria os Conselhos, votaria a Comissão da Juventude 

e, dependendo do quórum, poderia votar a PEC 209. Esse foi o acordo que eu fiz. 

 O SR. IVAN VALENTE - Esse não foi o acordo dos Líderes nem foi o 

pronunciado pelo Líder do Governo.  

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado, deixe-me dizer-lhe uma 

coisa: o Líder do Governo fala pelo Governo; quem fala pela... 

 O SR. IVAN VALENTE - Ele disse que consultou V.Exa. Falou em seu nome. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Quem conversou comigo foi o Líder 

Afonso Florence. 

 O SR. IVAN VALENTE - O Deputado Afonso Florence não estava na CCJ. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Foi com S.Exa. que eu conversei e foi 

esse o acordo que eu fiz. 

 O SR. IVAN VALENTE - O Líder do Governo usou o seu aval para construir 

um acordo. E esse não é o acordo. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Nunca abrindo mão da MP 744. Eu 

tenho certeza de que ele não abriu mão da MP 744. 

 O SR. IVAN VALENTE - Não é esse o acordo. 

 O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, eventualmente, sendo aprovada na CCJ a PEC da reforma 

da Previdência, há o acordo de que ela não será instalada, criada, nem serão 

indicados seus membros até a eleição da próxima Mesa? Eu pergunto isso a V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Eu posso fazer o pedido de sua 

instalação para o dia 1º de fevereiro. Esse foi o acordo. 

 O SR. ALESSANDRO MOLON (Rede-RJ. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Mas V.Exa. não a leria aqui, não é isso? O acordo é que ela não seria lida. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O acordo que eu fiz foi não instalar a 

Comissão este ano. Apenas isso. 

 O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Sr. Presidente, na Comissão a 

expressão não foi apenas não instalar. A expressão foi não criar, não instalar, não 

indicar membro nem abrir prazo de emenda. 

 O SR. ALESSANDRO MOLON - E não ler. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O acordo que eu fiz foi não instalar. 

 O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Eu entendo. É porque o acordo foi feito 

sem a sua presença. Agora, nós temos que repactuar também. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Mas foi o que eu falei com o Deputado 

Afonso Florence. 

 O SR. ALESSANDRO MOLON - Sr. Presidente, eu posso fazer uma 

sugestão a V.Exa.? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Pois não, Deputado. 

 O SR. ALESSANDRO MOLON - Eu peço que V.Exa. reúna os Líderes na sua 

sala agora e suspenda a sessão por 10 minutos, e vamos combinar a pauta, porque 

é melhor assim. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Não, nós vamos continuar. 

 O SR. ALESSANDRO MOLON - Nós vamos obstruir, Sr. Presidente, porque 

não estamos de acordo com a pauta. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado, V.Exas. estão contra a MP 

744, querem derrubar a MP 744. 

 O SR. IVAN VALENTE - Não é esta a questão, Sr. Presidente. 

 O SR. ALESSANDRO MOLON - Ela vence em 9 de fevereiro, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Eu preciso votar a MP 744, porque foi o 

acordo que eu fiz. O dia 9 de fevereiro está muito próximo, Deputado. 

 O SR. ALESSANDRO MOLON - O prazo dela fica suspenso no recesso. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Eu quero dizer o seguinte: se o 

Deputado Afonso Florence disser que há algo de errado no que eu combinei, eu não 

vejo problema nenhum em recuar. Inclusive, esta era a pauta que existia quando nós 

suspendemos a sessão, entendeu? 

 O SR. DARCÍSIO PERONDI - Vamos adiante, Sr. Presidente. 
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 O SR. ALESSANDRO MOLON - Sr. Presidente, eu não estou dizendo que 

V.Exa. disse uma coisa para o Deputado Afonso Florence e está fazendo outra. Nós 

não conversamos. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Isso. 

 O SR. ALESSANDRO MOLON - Nós conversamos com o Líder do Governo, 

e, há pouco, o Deputado José Carlos Aleluia trouxe uma informação, e isso que foi 

combinado não está batendo... isso que foi dito pelo Deputado José Carlos Aleluia... 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Eu pedi ao Deputado José Carlos 

Aleluia que informasse que não era justo 400 Parlamentares aguardarem para duas 

ou três pautas, enquanto a Comissão trabalhasse; que seria mais correto que nós 

trabalhássemos 2 horas aqui, e a Comissão voltar depois.  

 Dessa forma, fica mais democrático. 

 O SR. ALESSANDRO MOLON - Sr. Presidente, tudo bem. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Foi a única coisa que eu pedi para o 

Deputado José Carlos Aleluia falar. E ele está concordando ali. 

 O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Não houve nenhum acordo, Sr. Presidente. 

 O SR. ALESSANDRO MOLON - Mas para que isso seja viável, é importante 

que seja feito um acordo conosco também, não só com o Deputado Afonso 

Florence. 

 O SR. JHC - Vamos votar a Secretaria da Juventude, Sr. Presidente! 

 O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

V.Exa. também interpretou de forma errada o acordo que foi feito para criar só 
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depois de 1º de fevereiro a Comissão e nomear. O que eu estou entendendo é que 

V.Exa. não entendeu da mesma forma que o acordo que foi feito lá. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - É verdade. 

 O SR. IVAN VALENTE - E isso não pode acontecer. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Eu falei uma coisa... 

 O SR. IVAN VALENTE - E isso porque foram retirados os requerimentos de 

obstrução lá na CCJ, porque o Líder do Governo falou que tem o seu aval. Se for 

possível, nós vamos reconstituir o que foi acordado lá.  

 Até o final do debate, ela não será criada, nem instalada, nem terá seus 

membros nomeados, senão depois de 1º de fevereiro. Isso foi acordado lá. 

 O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Depois da eleição da nova Mesa Diretora. 

 A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - 

Depois da eleição da Mesa — esse foi o acordo feito com o Líder do Governo.  

 O SR. CHICO ALENCAR - Será feita a leitura, criação e instalação da 

Comissão, em se aprovando, é claro, a admissibilidade, que seria numa sessão 

contínua. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tudo bem, não há problema. Esse 

assunto está superado, então. Está resolvido. 

 O SR. CHICO ALENCAR - Como assim? Está resolvido como? 

 A SRA. ERIKA KOKAY - Vai ser lido depois da eleição da Mesa? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Depois da eleição da Mesa, não há 

problema. 
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 O SR. ALESSANDRO MOLON (Rede-RJ. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, nós não temos acordo com a votação do Conselho 

Nacional do Ministério Público. 

 O SR. CHICO ALENCAR - Nós também não. 

 O SR. ALESSANDRO MOLON - Eu quero dizer isso publicamente a V.Exa. O 

mandato se encerra em junho. Não faz sentido esta Casa escolher agora o 

representante no CNMP. 

 Eu quero fazer um apelo a V.Exa. para não tentar pautar essa matéria, 

porque isso vai embolar tudo. Não faz sentido votar o CNMP hoje. O mandato do 

conselheiro vence em junho. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado, eu não estou aqui com o 

documento, mas na hora da votação eu vou apresentá-lo. 

 O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O PSOL e a Rede não querem que esta Casa trabalhe. 

 O SR. CHICO ALENCAR - A sessão que o Deputado José Carlos Aleluia 

falou que seria rápida vai levar 2 horas. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Vai levar 2 horas, foi o que eu falei. 

 O SR. CHICO ALENCAR - Serão 2 horas aqui, não é? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Sim, foi o que eu falei. 

 O SR. CHICO ALENCAR - Então, aquele meu cálculo de 2 horas e meia da 

manhã lá tem que ser revisto para 4 horas da manhã. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Vamos lá, vamos seguir com a medida 

provisória. 
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 A SRA. ANGELA ALBINO - Sr. Presidente, quero falar sobre a medida 

provisória. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Não, agora temos uma ordem, estamos 

em processo de discussão. 

 A SRA. ANGELA ALBINO (PCdoB-SC. Pela ordem. Sem revisão da 

oradora.) - Eu queria apenas fazer uma consulta. V.Exa. mencionou um acordo de 

que serão votados apenas os destaques propostos pelo Partido dos Trabalhadores. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Não, eu falei que foi esse o acordo que 

o PT fez comigo, de dois destaques. Se alguém quiser apresentar outro, pode 

apresentar, não tem nada a ver. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Pode, claro, nesse caso e no caso do 

PT. 

 A SRA. ERIKA KOKAY - Vamos votar nominalmente todos os destaques. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputada, eu fiz um acordo com o PT, 

e o PT está cumprindo. V.Exa. tinha um requerimento, e o Deputado Glauber Braga 

disse que o PSOL não queria retirar. Foi votado. 

 O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Não, mas não é essa questão. Há também os destaques do PSOL. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Eles serão votados. Eu não estou 

tirando o destaque de ninguém. 

 O SR. IVAN VALENTE - Mas, quando nós combinamos lá, o debate da 

admissibilidade na CCJ iria até o final. Esse era o acordo, não era para suspender a 

CCJ, e isso tinha o aval de V.Exa. V.Exa. não pode convocar para 20 horas. 
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 O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, não houve nenhum acordo nesse sentido. Eu 

simplesmente comuniquei que V.Exa. iria abrir a sessão, pois V.Exa. tem o direito 

regimental de fazê-lo, e, abrindo a sessão, ela seria suspensa. 

 Eu comuniquei, de acordo com o Presidente da Comissão de Constituição e 

Justiça, que os trabalhos retomariam logo após o trabalho do plenário. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Para falar contra a medida provisória, 

tem a palavra a Deputada Angela Albino. 

 A SRA. ANGELA ALBINO - Sr. Presidente, sobre... 

 (Manifestação no plenário.) 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - V.Exa. não estava inscrito, estava 

inscrito o Deputado Ságuas Moraes. Cada um na sua ordem. 

 A SRA. ANGELA ALBINO - Sr. Presidente, vou pedir para usar a tribuna, 

porque, se não, haverá essas interrupções. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Pode usar, Deputada. 

 Existe uma lista de inscrições. Há outros Parlamentares que se inscreveram 

antes de V.Exa. V.Exa. é o oitavo, a Deputada Angela é a terceira. Não é justo que 

V.Exa. fale antes dela. É só isso: seguir a ordem. Se o Deputado Ságuas Moraes 

quiser falar, não tem problema. Na ordem, S.Exa. está na frente, não tem problema 

algum. 

 Se ninguém fizer requerimento de encerramento, vai; se não, não vai. Essa é 

uma questão que o Plenário decide, não sou eu. Eu só preciso dar ordem à votação. 

 A SRA. ANGELA ALBINO - Peço que recomponham o meu tempo. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Vai ser recomposto, Deputada. 
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 A SRA. ANGELA ALBINO (PCdoB-SC. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, eu tive oportunidade de ser Relatora-Revisora desse tema aqui na Casa, 

que teve como Relator no Senado o Senador Lasier Martins. 

 Eu queria compartilhar com os Parlamentares que, sim, nós tivemos 

progressos. Há uma discussão pouco familiarizada com o conjunto das duas Casas 

aqui no Congresso no sentido de que nós temos uma comunicação privada, uma 

comunicação estatal, que noticia os atos de Governo e os atos legislativos, e uma 

comunicação pública, essa, com a vocação de democratizar o acesso à 

comunicação. 

 Quando se criou a Empresa Brasil de Comunicação — EBC, é preciso 

lembrar que este Plenário exigiu a presença de um Conselho Curador plural. 

Lembro, e é preciso dizer, por exemplo, a presença de Cláudio Lembo, de Boninho, 

de outras figuras não identificadas com partidos que então estavam no Governo 

para que, de fato, este Plenário se dispusesse a criar a Empresa Brasil de 

Comunicação. 

 No correr do processo, identificaram-se, a depender da visão de cada um, 

déficits, deficiências na empresa, mas não foi isso que trouxe a medida provisória. 

Ela veio porque há o entendimento de que não é preciso comunicação pública; basta 

a comunicação estatal. 

 E nós defendemos na Comissão, durante todo o tempo, que é preciso 

melhorar a EBC, que é preciso potencializá-la, mas é preciso a EBC sobreviver. Não 

é possível que nós usemos apenas a régua do lucro, e, portanto, das audiências, 

que é típica da comunicação privada, para discutir a comunicação pública, quando 

na região do Amazonas, por exemplo, a única comunicação disponível é a pública, 
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porque a região não desperta o interesse de quem procura obter lucro. É disso que 

nós estamos tratando. 

 E queria compartilhar, em particular com meus companheiros e companheiras 

de esquerda, que nós avançamos, sim, na Comissão, na construção desse 

processo. O produto final que vem aqui não é o que se deseja — obviamente, não 

—, mas nós conseguimos, na atual correlação de forças — e talvez esse seja o 

elemento que precisa da análise de todos e todas —, construir um comitê plural de 

programação que garante certa sobrevivência à EBC — Empresa Brasil de 

Comunicação.  

 É preciso lembrar que, na nossa Comissão, havia quem defendesse a 

extinção completa da comunicação pública no Brasil. Eu entendi, e continuo a ter 

essa opinião, que avanços foram feitos. Ainda não é o que nós queremos, 

principalmente — esse é o tema do destaque do PCdoB nesta matéria — no que diz 

respeito à preservação do mandato de Presidente da EBC que não seja nomeado 

pelo Presidente da República. 

 É preciso que nós, que compreendemos a necessidade da comunicação 

pública, possamos enfrentar esse tema... 

 (Desligamento automático do microfone.) 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputada, concedo 1 minuto para 

V.Exa. encerrar, para podermos votar. 

 A SRA. ANGELA ALBINO - Concluo, Presidente. 

 A partir da leitura do que é comunicação pública e da correlação de forças 

que vivemos hoje, eu tenho certeza de que este texto precisa de melhoras. Não é 
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um texto que quem defende comunicação pública deseja, mas é um texto em que 

nós conseguimos avançar no âmbito da Comissão. 

 Espero que nós possamos aprovar os destaques e melhorar ainda mais o 

texto. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Para falar a favor da matéria, concedo 

a palavra ao Deputado Edmilson Rodrigues. 

 O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu creio que as instituições sempre podem ser 

aperfeiçoadas. 

 Depois da análise feita pela nossa bancada, pela nossa competente 

assessoria, consolidamos uma posição contrária à proposta, porque ela é uma 

atrocidade contra um mecanismo fundamental da democracia, a liberdade de 

imprensa, tão cantada pelos neoliberais quando se trata de dar voz aos 

trabalhadores, quando se trata de dar voz aos que, na verdade, defendem a 

manutenção do status quo, dessa racionalidade que submete tudo e todos à 

condição de mercadoria. 

 Ora, a ditadura militar foi esperta: segurou com mão de ferro a concessão de 

meios de comunicação, manteve oligarquias em todas as regiões com o poder 

exclusivo da formação de opinião. A família Marinho, por exemplo, se constituiu em 

um império da comunicação e hoje em um império financeiro, uma multinacional 

brasileira das mais poderosas. 

 Por isso eu entendo a crítica de quem pensa conservadoramente; de quem 

pensa que o ser humano, a natureza e tudo pode virar mercadoria, merecer uma 

precificação e ser vendido no mercado; de quem apoia um processo de retorno à 
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escravização do nosso povo, como os que apoiam essa reforma previdenciária, ou 

os que decretaram a morte dos pobres que vão enfrentar agora o sucateamento 

ainda mais intensificado do sistema de saúde e de educação, com a aprovação da 

“PEC do fim do mundo”, ontem, pelo Senado, e que certamente será promulgada, 

como uma tentativa de manipulação popular e de salvar o mandato ilegítimo desse 

denunciado Presidente corrupto Michel Temer. 

 É inadmissível o que se quer fazer aqui! Por que acabar com o Conselho 

Curador? É constituído por comunistas? Fernando Henrique é comunista? Cláudio 

Lembo é comunista do DEM? Isso é uma brincadeira! 

 Querem, na verdade, colocar na mão do Padilha, esse Ministro denunciado, 

que foi flagrado com armas ilegais, que pratica e responde por trabalho escravo, a 

centralidade da comunicação pública, de uma empresa construída recentemente, 

aquém do que deveria ser, porque, infelizmente — se é verdade, eu não sei —, o 

Lula recebeu...  

 (Desligamento automático do microfone.) 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Concedo a palavra ao Deputado 

Ságuas Moraes. 

 Eu vou seguir a ordem dos inscritos e o tempo regimental. 

 O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

eu tive a oportunidade de ser Presidente da Comissão que tratou dessa MP. Venho 

aqui novamente dizer que o Relator, Senador Lasier Martins, avançou bastante na 

MP. No entanto, ainda ficamos com algumas dificuldades. 
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 Uma delas é a questão da Presidência da EBC, que ficará sem um mandato, 

que existia quando foi constituída a Empresa Brasil de Comunicação, que é uma 

empresa pública. 

 A outra questão é relativa ao Conselho Curador. Propõe-se a criação de um 

comitê de programação formado só por técnicos da área da comunicação. Eu acho 

que isso é interessante, mas precisamos colocar pessoas de outras organizações, 

para que possa haver um olhar mais completo sobre essa empresa, que é uma 

empresa de comunicação pública. 

 A Deputada Angela Albino, que é Relatora-Revisora, já falou aqui, e eu 

também já falei, pela manhã, da diferença entre uma empresa de comunicação 

privada, uma empresa de comunicação pública e uma empresa de comunicação 

estatal. 

 Para que uma empresa seja realmente pública; para que ela não seja nem 

estatal nem privada, ela tem que ter estas características: Presidente com mandato 

e um Conselho Curador no modelo do que existia. Podemos até fazer algumas 

melhorias, algumas mudanças, mas não podemos abrir mão dessas possibilidades. 

 Quando das discussões nas audiências públicas, aqueles que defendiam a 

extinção da EBC diziam que a TV Brasil só tinha traço de audiência, como se nós 

tivéssemos que nos preocupar somente com a audiência. Obviamente, a audiência é 

importante, bem como é importante que a programação dessa empresa pública seja 

a maior possível, mas não podemos no apegar apenas a isso, até porque essa 

empresa garante que programas que não são de interesse da TV comercial nem das 

empresas privadas possam ser passados nessa empresa pública. é o que ocorre, 

por exemplo, com filmes e documentários independentes. Enfim, nós temos uma 
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gama de produção que não passa em lugar nenhum, porque não são de interesse 

das empresas privadas de comunicação, e o espaço para expressão dessa 

diversidade cultural tem que ser a empresa pública. 

 Além da TV Brasil, há a Rádio Nacional de Brasília, a Rádio Nacional do Rio 

de Janeiro, a Rádio Nacional da Amazônia, a Rádio Nacional do Alto Solimões, a 

Rádio MEC AM do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional FM Brasília, enfim, um 

conglomerado de empresas de comunicação que nós temos que preservar como 

empresas públicas. Por isso, achamos que é preciso melhorar esse projeto. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Antes de conceder a palavra ao 

Deputado Delegado Edson Moreira, aviso ao Plenário que, a princípio, a decisão do 

Ministro Fux questiona a autoria do projeto de lei — é o primeiro questionamento 

dele —, dizendo que nós o registramos como sendo de autoria de um Deputado e 

não como uma proposta de iniciativa popular. Esse é um dos motivos. O outro é que 

nós incluímos matéria estranha ao texto, como se não pudéssemos emendá-lo. 

 Isso significa, se o Ministro Fux tiver razão, que a Lei da Ficha Limpa passa a 

não ter valor, porque também nasceu de uma iniciativa popular e foi tratada da 

mesma forma. Se ele tem razão em sua liminar, a Lei da Ficha Limpa não valeria 

mais, com base nos mesmos argumentos utilizados pelo Ministro Fux. 

 A assessoria da Câmara está analisando a questão. Infelizmente me parece 

uma intromissão indevida do Poder Judiciário na Câmara dos Deputados.  

 O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) - Sr. Presidente, há necessidade de que V.Exa. peça a manifestação do 

Pleno. Não pode apenas um Ministro, individualmente, fazer isso. É uma 

interferência indevida. V.Exa. tem que pedir a manifestação do Pleno, logicamente 
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tendo a explicação da Casa sobre o que aconteceu, até porque V.Exa. tem razão ao 

ressaltar a similitude, ao citar um caso análogo. É lamentável que o Supremo faça 

uma interferência indevida nesta Casa. 

 O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, quero apenas esclarecer um 

ponto. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Só um minutinho, Deputado. 

 Tem a palavra o Deputado Afonso Florence. 

 O SR. AFONSO FLORENCE (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, vou tentar rapidamente esclarecer 

o que foi que conversamos durante o dia sobre acordo. 

 Nós obstruímos por três oportunidades, na sessão do Congresso Nacional, a 

votação da LDO, porque ela previa o limite, o teto de gasto para o ano de 2017, e o 

Governo não conseguiu aprovar a LDO. Estava prevista uma sessão do Congresso 

hoje e, amanhã, a reunião da CMO — na pauta, o PPA e a LOA para 2017. Havia 

necessidade da votação da LDO. Nós teríamos a sessão da Câmara agora e, 

depois, a do Congresso. Eu propus ao Governo um acordo para retirar a obstrução 

da LDO, para podermos votá-la. Em troca, eu solicitava que... 

 (Desligamento automático do microfone.) 

 O SR. SILVIO COSTA - Presidente, questão de ordem! 

 O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, eu só quero esclarecer esse 

ponto da Lei da Ficha Limpa. A decisão... 

 O SR. AFONSO FLORENCE - Eu estou falando, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O Deputado Afonso Florence está 

terminando. 
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 O SR. SILVIO COSTA - Deixe o Deputado Florence continuar. 

 O SR. AFONSO FLORENCE - Eu vou terminar a minha fala. 

 Eu reivindiquei do Governo a retirada da tramitação da PEC da Previdência e 

do PL. O Governo nos informou que não era possível retirar a PEC e que estava 

sendo conduzido um acordo lá para que a instalação da Comissão acontecesse 

posteriormente à eleição do Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Será assim. 

 O SR. AFONSO FLORENCE - Continuamos a negociação, o Governo aceitou 

tirar, desta sessão da Câmara, o PL, que é a reforma da Previdência 

infraconstitucional, substituiu a MP 739, que caiu. Nós pedimos a inclusão na pauta 

do reajuste dos defensores públicos e cogitamos, inclusive, inversão de pauta. O 

Governo disse que aceitava a votação e que não precisava inverter a pauta. O 

Governo aceitou retirar o PL da Previdência desta sessão e estabeleceu que votaria 

a MP 744 e a PEC do Judiciário — esqueci o número. Nós dissemos que faríamos o 

registro da nossa obstrução e pediríamos a nominal dos temas da MP 744, 

defendendo nos dois destaques a manutenção do Conselho Curador e do mandato 

para o Presidente, e não estabelecemos um horário. 

 Com relação ao Congresso, pedimos a derrubada de três vetos: o do 

incentivo aos agentes comunitários de saúde e aos agentes comunitários de 

endemias, o da abertura de renegociação de dívidas de cooperativas da agricultura 

familiar e o da criação de agência de apoio, incentivo e fiscalização para política da 

micro e pequena empresa, o que o Governo aceitou. Além disso, levantamos um rol 

de PLNs, com destaque para o mérito, para registrarmos prioridades, e o Governo 

aceitou. Esse é o nosso acordo. 
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 Com relação ao horário de interrupção do trabalho da CCJ, ficou a critério do 

funcionamento do Plenário. 

 Sr. Presidente, era apenas esse o registro. Da nossa parte, buscamos cumprir 

o acordo. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Obrigado, Deputado. 

 Tem a palavra o Deputado Esperidião Amin. 

 O SR. ESPERIDIÃO AMIN (Bloco/PP-SC. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, quero prestar um esclarecimento. Não quero retificar, mas 

complementar a informação que em boa hora V.Exa. passou ao Plenário. 

 O Ministro Fux, na página 10 da liminar, diz o seguinte: 

  A fim de evitar o questionamento da validade de 

todos os atos normativos editados por rito diverso — leia-

se Lei da Ficha Limpa —, revela-se adequada a 

modulação dos efeitos desta decisão para abranger 

apenas os projetos de lei ainda não publicados após 

sanção do Presidente da República ou derrubada de veto, 

inclusive o projeto de lei impugnado no presente feito. 

 Ou seja, em sua decisão, ele modula, coloca dentro da baliza de projetos não 

sancionados, não publicados ou não resolvidos... 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Resumindo para o popular, se eu 

entendi: o que tiver, em tese, apoio popular, ele fica com as posições diversas ao 

longo do tema. 

 O SR. SILVIO COSTA - Sr. Presidente, eu queria falar um pouco sobre a 

decisão do Ministro Fux. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Não, nós vamos continuar a votação. 

 O SR. SILVIO COSTA - Por favor, Presidente! Questão de ordem, com base 

no art. 96! 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Não há art. 96. 

 O SR. SILVIO COSTA - Eu queria falar, com base no art. 96! 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Calma, Deputado! 

 O SR. SILVIO COSTA - Eu quero ajudar, Presidente, até para gente de bem 

não inventar de tentar criar uma crise entre a Câmara e o Supremo. Nós temos que, 

nesta hora, serenar um pouco. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Claro! 

 O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PTdoB-PE. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, no projeto de iniciativa popular, as assinaturas são 

coletadas, e ele é mandado para cá. A obrigação da Câmara seria conferir Título de 

Eleitor, CPF e RG das pessoas. A Câmara não tem instrumentos para fazer essa 

conferência. Ponto. Em função disso, a Câmara coloca um autor. V.Exa. tem razão: 

foi assim em relação à Lei da Ficha Limpa. Mas, a rigor — V.Exa. sabe que este é 

um erro continuado —, o projeto de iniciativa popular não pode ter a assinatura de 

um Parlamentar. Ponto. Essa é uma discussão. 

 A decisão do Ministro Fux, baseada na tese de que o Parlamentar não pode 

assumir a autoria, é correta; agora, quanto à Lei da Ficha Limpa, ela é conflitante, e 

aí V.Exa. tem razão. Realmente, não há outro caminho a não ser invalidar a Lei da 

Ficha Limpa e, como alguém já sugeriu, recorrer ao Pleno. Mas também não 

podemos ser, às vezes, corporativos e dizer: invadiram as prerrogativas! Não é bem 

assim, porque a decisão, do ponto de vista jurídico, tem alguma consistência. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Eu discordo de V.Exa., até porque 

qualquer Parlamentar pode apresentar projeto com o mesmo mérito de outro. Então, 

se está sendo respeitada a iniciativa do mérito, da forma como já é tradição na 

Casa, exatamente pelos motivos colocados, eu não vejo nenhum problema em que 

isso tramite aqui. 

 O SR. SILVIO COSTA - Não, Sr. Presidente, a questão não é essa. Já 

estamos errando há algum tempo. O problema é que chega o projeto de iniciativa 

popular, e nós apresentamos a emenda. Eu quero dizer isso para que não seja 

criada uma crise. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Vamos votar! 

 O SR. AFONSO FLORENCE (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, faltou um item do acordo, que é o projeto, aprovado no Senado, 

sobre renegociação de dívidas. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tudo bem. Quanto a isso, eu acho que 

todos vão ser a favor. 

 O SR. AFONSO FLORENCE - Eu só queria registrar que nós combinamos de 

colocar isso em apreciação. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tem a palavra o Deputado Glauber. 

(Pausa.) 

 Tem a palavra o Deputado Ivan Valente. (Pausa.) 

 Desculpe-me, o Deputado Glauber está presente. 

 O SR. AFONSO FLORENCE - Depois, o tempo da Liderança do PT, 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O quê? 
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 O SR. AFONSO FLORENCE - Depois do Deputado Glauber, quero o tempo 

de Liderança do PT, ainda nesta sessão, por favor. 

 O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA - Sr. Presidente, eu já estava na 

tribuna. 

 O SR. RONALDO BENEDET - Sr. Presidente, por favor, eu gostaria de fazer 

uma homenagem... 

 O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA - Quem está com a palavra, Sr. 

Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado Glauber, só um minuto. O 

Deputado Delegado Edson Moreira falará antes. 

 O SR. GLAUBER BRAGA - Pois não. 

 O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (PR-MG. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, somos favoráveis ao projeto sobre a 

Empresa Brasil de Comunicação — EBC. Por economia de tempo, apresento os 

seguintes pontos: vai haver enxugamento da equipe, com economia maior; em 

alguns casos, não haverá remuneração; não vai haver mais mandato. 

É de suma importância esse enxugamento, essa economia que vai haver para 

a Empresa Brasil de Comunicação. E mais: não vai ser mais chapa-branca, vai 

divulgar outras matérias, não somente aquelas de interesse do poder público. Em 

suma, com essa mudança, ela fica bem melhor. 

 Também somos contrários a esse negócio de eleição, com mandato, para 

uma empresa pública. A medida provisória arrumou melhor a questão. Essa 

mudança vai ser bem melhor para a Empresa Brasil de Comunicação. Essa é a 

nossa visão. 
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 Portanto, somos favoráveis, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado Glauber Braga, tem V.Exa. a 

palavra. 

 O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, eu confesso que estou confuso com 

a última fala do Deputado Delegado Edson Moreira, dizendo que não tem de haver 

eleição para uma empresa de comunicação pública. Então, quem tem de indicar é o 

Presidente de plantão? Isso não é comunicação de governo. É uma empresa 

brasileira de comunicação pública. 

 Comunicação pública é diferente de comunicação estatal, é diferente de 

comunicação de governo, é diferente de comunicação privada. O que está sendo 

feito, neste momento, nesta medida provisória, nada mais é do que continuar 

querendo calar vozes que possam fazer uma avaliação crítica da sociedade 

brasileira. Querem calar as escolas com um projeto chamado Escola sem Partido, 

criando um tipo penal que criminalize professores e profissionais de educação, 

matando o pensamento crítico nas escolas.  

 Boa parte dos meios de comunicação já está repercutindo a agenda 

econômica de governo. Agora, não pode existir uma empresa de comunicação 

pública para fazer uma reflexão crítica sobre a realidade da sociedade brasileira? 

Isso é um verdadeiro absurdo! 

 O que pedimos a V.Exas. é exclusivamente que haja, sim, uma eleição para 

composição de um mandato. É Michel Temer que agora terá de fazer essa 
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indicação? Isso é razoável? Não, não é! Se temos um espectro diverso representado 

no Conselho, é exatamente a possibilidade concreta...  

 O SR. IZALCI LUCAS - Sr. Presidente... 

 O SR. GLAUBER BRAGA - Deputado Izalci, por favor, estou fazendo uso da 

palavra. 

 Se nós temos um espectro diverso de representação para o 

acompanhamento público e o controle social daquilo que está sendo transmitido, 

isso é algo positivo. Só que, no Governo, infelizmente, a escalada autoritária leva a 

uma tentativa de implementar o pensamento único, sem qualquer possibilidade de 

avaliação crítica feita pela sociedade brasileira. Mas não adianta, porque esse tipo 

de ação não vai prevalecer ao longo do tempo. A sociedade brasileira não tolerará 

mais essa arbitrariedade. 

 Por isso, nós do PSOL votamos “não”. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Antes de passar a palavra à Deputada 

Moema Gramacho, pela Liderança do PT, vou ler requerimento com o seguinte teor: 

Senhor Presidente,  

Requeiro a V.Exa., nos termos do art. 117 do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 

encerramento da discussão e do encaminhamento de 

votação da Medida Provisória nº 744, de 2016.  
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Pela Liderança do PT, tem a palavra a 

Sra. Deputada Moema Gramacho. (Pausa.) 

 O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco/PP-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, quero registrar, com muita alegria para todos nós, a presença no 

plenário do Governador Luiz Fernando Pezão, que está aqui nos acompanhando, na 

expectativa de que V.Exa. ajude — e nós vamos ajudar — a completar o gol feito no 

Senado, para que nós tenhamos a certeza de que o Rio de Janeiro, Minas Gerais e 

o Rio Grande do Sul terão aprovada a suspensão dos pagamentos da dívida com a 

União por 3 anos. 

 Espero, Sr. Presidente, da parte de V.Exa., que isso seja consumado hoje à 

noite. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Concedo a palavra à Sra. Deputada 

Moema Gramacho, para uma Comunicação de Liderança, pelo PT. 

 A SRA. MOEMA GRAMACHO (PT-BA. Como Líder. Sem revisão da 

oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, mais do que me despedir, 

eu quero fazer um convite a todos os Deputados e Deputadas desta Casa, para que 

possamos nos rever em Lauro de Freitas, a partir de 1º de janeiro de 2017, porque 

todos serão muito bem-vindos a nossa cidade, sob a nossa administração. 

 Quero dizer, também, aos amigos Deputados que fiz aqui: Margarida, 

Benedita, Rosário, Erika, Zé Carlos, Givaldo, Jandira, Guimarães e outros que aqui 

reencontrei, como Alice, Arlindo, Paulo Teixeira e tantos outros companheiros e 

companheiras, com quem fizemos amizades aqui — não vou nominar todos para 

não pecar, esquecendo o nome de alguém — que eu vou para uma nova missão, 

que me foi dada pelo povo para ser Prefeita pela terceira vez em um Município em 

que criei minha filha, estou criando meu neto e quero ajudar a criar os filhos e netos 

do povo: Lauro de Freitas. 

 Queria dizer que vou ler, para não me esquecer de falar algumas das coisas 

que acho extremamente importantes, começando pelos agradecimentos.  

 Eu quero agradecer a todos os colegas — todos! — que contribuíram para 

que a minha permanência aqui e a minha convivência fossem um grande 

aprendizado. 

 Quero também agradecer à bancada feminina, a esta aguerrida bancada 

feminina, Deputada Luiza Erundina, que tanto defendeu de forma veemente os 

direitos da mulher durante esses 2 anos em que estive aqui. 
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 Quero agradecer às assessorias da Liderança do meu partido, às assessorias 

de plenário, às assessorias das Comissões. Quero agradecer a todo o corpo de 

assessoria desta Casa Legislativa. 

 Quero agradecer àqueles que assistem à TV Câmara. Quero agradecer ao 

povo da Bahia, que me elegeu com 81 mil votos para representar aqui as mulheres. 

Fui a primeira mulher do Partido dos Trabalhadores eleita Deputada Federal na 

Bahia. Portanto, com muito orgulho, quero dizer aqui que o povo também 

compreendeu que precisava me devolver à cidade de Lauro de Freitas para 

administrá-la, para melhorar a qualidade de vida do povo. 

 Quero também dizer a meus antagonistas — que não são inimigos — que a 

vida é passageira, e a história é certeira com homens e mulheres públicos. Podemos 

neste momento escolher versões para os nossos atos, mas nossos netos e bisnetos 

saberão a exata medida do retrocesso democrático e de direito que foi patrocinado 

pela maioria desta Casa. E em nome de quê? Do povo? Da defesa de um País justo 

para que todos tenham casa, pão, lazer e justiça? Pelo fim da corrupção? 

Infelizmente, a população está vendo a cada dia a que se destinava o golpe: menos 

direitos, venda do patrimônio nacional e, ao contrário do anunciado, proteção à 

corrupção!  

 Os traidores das razões que constroem uma nação ficam marcados para todo 

o sempre. Minas Gerais, que, neste Congresso, tem artífices do golpe, nos ensinou 

com régua e compasso como se luta pela liberdade e pelos direitos com o nosso 

mártir Tiradentes. 
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 Joaquim Silvério dos Reis jaz na história como traidor. E traidores da Pátria 

também são aqueles que traem a democracia, que traem os interesses da Nação e 

de cada um do povo brasileiro. 

 A história não está perdida. Tenho fé no povo, tenho fé na vida, Deputada 

Alice Portugal, e esperança de que o povo saberá marchar para tirar o Brasil das 

mãos de quem não o merece.  

 Quando a Deputada Benedita se elegeu pela primeira vez foi uma comoção 

nacional: mulher, negra, empregada doméstica!  

 Deputada Benedita, V.Exa. era exibida por todos, inclusive pela nossa mídia, 

como um sinal dos novos tempos. E nossos Governos continuaram nesses novos 

tempos. Por quê? Com a ajuda da Deputada Benedita da Silva, da Deputada Alice 

Portugal e de tantos Deputados e Deputadas desta Casa abrimos caminhos para os 

negros, os índios, os brancos, os pobres, os remediados, a classe média, abrimos 

caminhos para todos e para todas. 

 O pecado que a nossa elite, herdeira de Silvério dos Reis, não tolera: pobres, 

brancos ou negros, sentados à mesma mesa, na mesma cadeira, no mesmo carro, 

na mesma universidade. Ela não tolera pobres, mesmo que ascendendo à classe 

média, dizendo-se sujeitos do seu próprio destino. 

 A elite brasileira, Deputados, na TV ou na rua, ainda sente saudades de 

quando podia pegar o chicote; de quando podia pagar qualquer valor a uma 

empregada doméstica; de quando podia pagar escola particular por 15 anos para 

seus filhos e netos ingressarem na universidade pública. 
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 Conviver com a humanidade no seu entorno não é e nunca foi um desejo de 

nossa elite, que a cada dia se mostra mais desumana, sempre subordinada aos 

ditames do capital internacional. 

 Não estou na política por carreira, e aqueles que me conhecem sabem disso. 

Estou na política por ter indignação à flor da pele contra a injustiça nas relações de 

trabalho, contra a injustiça nas relações de gênero e contra a injustiça no uso dos 

recursos da sociedade, nas Prefeituras, Estados e Nação, para uns poucos 

apadrinhados. 

 Não exerço a atividade política com base em um conceito vão de ética. A 

ética, para mim, é intrínseca à atividade humana. Como tal, não posso admitir que 

exista uma ética que queira dizer que é melhor para o país ter dinheiro para pagar 

trilhões de juros da dívida a banqueiros e financistas e não ter dinheiro para 

continuar bancando os estudantes nas universidades, as creches e as escolas 

técnicas. Não exerço minha ética na política de forma seletiva, com as injustiças que 

estamos vendo com a seletividade, seja da Justiça, seja da polícia. Queremos, sim, 

que governos sejam fortes, que a Polícia Federal seja forte e que a Justiça seja 

justa. Mas enquanto teimam em buscar, vasculhar a vida de um ex-Presidente, 

outros nunca foram investigados. Enquanto teimam em execrar o PT, conhecemos 

Senadores com desvios de 23 milhões de reais como Ministros e Senador dono de 

aeroporto particular construído com dinheiro público, entre outros. E há diversos 

processos por desvios de bilhões de reais em construções de centros 

administrativos e em metrôs, que estão parados. 

 Não vou cansá-los falando de tudo o que é injusto e ainda não foi 

efetivamente apurado e do que ainda não teve os responsáveis punidos. Sou a favor 
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do combate à corrupção, da punição dos culpados e de uma Justiça efetivamente 

justa.  

 Sei que tenho apenas 2 anos de mandato e que estou saindo deste 

Parlamento, mas não estou saindo da luta pela democracia.  

 Quero, Deputado Afonso Florence, meu Líder, agradecer a V.Exa.  

 Para poder concluir, Sr. Presidente, peço a tolerância de V.Exa.  

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Só mais 1 minuto, Deputada.  

 A SRA. MOEMA GRAMACHO - Estes são os últimos minutos que falo desta 

tribuna como Líder e como Deputada. 

 Agradeço muito a toda a minha bancada, na pessoa do meu Líder, o 

Deputado Afonso Florence.  

 Quero dizer que eu não estou aqui para dar conselhos, até porque sou 

novata, caloura, neste Parlamento. Mas nesses 2 anos, ouvi muitos xingamentos 

aqui. Quero fazer um pedido aos Deputados: respeitem-se mutuamente. Que nós 

possamos respeitar as mulheres e os homens. Chegamos aqui por meio do voto, 

uns por motivos diferentes dos outros, por vias diferentes, mas todos nós somos 

iguais na escolha que o povo fez, no voto, para estarmos aqui.  

 Portanto, se eu tiver direito de fazer algum pedido, peço respeito entre nós 

mesmos, entre V.Exas. mesmos, respeito ao povo brasileiro, respeito à democracia.  

 Viva a democracia! Viva o povo brasileiro! E, para não dizerem que não falei 

das flores: diretas já! (Palmas.)  
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, mais do que me despedir, quero 

convidá-los a que possamos nos rever em Lauro de Freitas, onde a partir de 1º de 

janeiro todos serão bem-vindos. 

 Aos amigos Deputados que fiz aqui, Margarida, Benedita, Rosário, Érika, Zé 

Carlos, Givaldo, Jandira e aos outros que reencontrei, como Alice, Arlindo e Paulo 

Teixeira quero dizer que vou para uma nova missão, que foi dada a mim pelo povo, 

a missão de ser Prefeita pela terceira vez da cidade que escolhi para viver, criar 

minha filha, meu neto e os filhos e netos do povo: Lauro de Freitas. 

 Aos meus antagonistas — não inimigos — que nesta Casa estão, neste 

momento, tenho a dizer apenas que a vida é passageira. E a história é certeira com 

homens e mulheres públicos. Podemos, neste momento, escolher versões para os 

nossos atos, mas nossos netos e bisnetos saberão a exata medida do retrocesso 

democrático e de direitos que foi patrocinado pela maioria dos votos desta Casa. E 

em nome de quê? Do povo? Da defesa de um País justo? Para que todos tenham 

casa, pão, trabalho, lazer, justiça? Pelo fim da corrupção? Infelizmente, a população 

esta vendo a cada dia a que se destinava o golpe: menos direitos, venda do 

patrimônio nacional e, ao contrário do anunciado, proteção à corrupção. 

 Os traidores das razões que constroem uma nação ficam marcados para todo 

o sempre. Minas Gerais, que neste Congresso tem um dos artífices desse golpe de 

Estado parlamentar que vivemos, nos ensinou com régua e compasso como se luta 

por liberdade e por direitos com nosso mártir Tiradentes.  
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 Joaquim Silvério dos Reis jaz na história como traidor, assim como muitos 

aqui figurarão, e traidores da Pátria, dos interesses da Nação, de cada um do nosso 

povo. 

 A história não está perdida. Tenho fé no povo, tenho fé na vida e tenho  

esperança de que o povo saberá marchar para tirar o Brasil das mãos de quem não 

o merece. 

 Deputada Benedita, V.Exa., quando se elegeu Deputada pela primeira vez, 

causou uma comoção nacional: mulher, negra, empregada doméstica. V.Exa. era 

exibida por todos, inclusive pela nossa mídia, como um sinal de novos tempos.  

 E nossos governos, Deputada Benedita, com a sua ajuda, abriu caminhos 

para pretos, índios, brancos, pobres, remediados, classe média. Abriu caminhos 

para todos e para todas. 

 Este é o pecado que a nossa elite, herdeira de Silvério dos Reis, não tolera: 

ver pobres, brancos ou negros, sentados à mesma mesa, na mesma cadeira, no 

mesmo carro, na mesma universidade. Não tolera pobres, mesmo que ascendendo 

a classe média, dizendo-se sujeitos do seu próprio destino. A elite brasileira, na TV 

ou na rua, ainda sente saudades de quando podia pegar o chicote; de quando podia 

pagar qualquer valor à empregada doméstica; de quando podia pagar escola 

particular de grife durante 15 anos e depois ver seus filhos, exclusivamente, nas 

universidades públicas.  

 Conviver com a humanidade no seu entorno não é e nunca foi um desejo de 

nossa elite, que a cada dia se mostra mais desumana e sujeita aos ditames do 

capital internacional, como sempre o fez. 
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 Não estou na política por carreira. Estou na política por ter indignação à flor 

da pele contra a injustiça das relações de trabalho, contra a injustiça das relações de 

gênero, contra a injustiça do uso dos recursos da sociedade, nas Prefeituras, 

Estados e Nação, para uns poucos apadrinhados. 

 Não exerço minha atividade política por um conceito vão de ética. Ética para 

mim é intrínseca à atividade humana. E, como tal, não posso admitir que exista uma 

ética que queira dizer que é melhor para o País ter dinheiro para pagar trilhões de 

reais em juros da divida a banqueiros e financistas, mas não ter dinheiro para 

financiar os estudantes nas universidades, a saúde, a indústria nacional. 

 Não exerço minha ética na política de forma seletiva. Quero justiça para 

todos. Não quero uma Justiça no meu País que persegue um ex-Presidente durante 

anos, vasculha sua vida de cima a baixo e ainda o ameaça de prisão todos os dias, 

mas não se importa com o enriquecimento de outros Presidentes da República, 

Governadores, Senadores, membros do Poder Judiciário e assemelhados. E, 

enquanto isso, há Senador com desvios de 23 milhões de reais como Ministro, há 

Senador com aeroporto particular construído com dinheiro público solto e com 

processos por desvios de bilhões de reais em construção de centros administrativos 

e metrôs, que estão parados, empoeirando. E há mulher de político dizendo 

candidamente que não sabia que o cartão de crédito dela era pago com propina 

porque o marido não dizia. 

 Não quero minha ética ligada a defender o que não é justo neste País. É justo 

que se investiguem todos, que se punam todos, que a Justiça tenha capacidade e 

poder para investigar; que tenhamos uma Policia Federal forte, capaz, estruturada; 

que tenhamos uma imprensa atenta aos movimentos da política nacional, com 
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liberdade! Mas é intrigante que esses valores, tão caros para se construir uma 

nação, sejam dirigidos tão somente, de forma dura, àqueles que estiveram à frente 

dos Governos petistas, exatamente os Governos que mais promoveram a inclusão 

social e produtiva de milhões de brasileiros. 

 Minha ética não está encerrada na defesa dos meus, numa visão 

ensandecida de que não há erros a serem buscados, investigados, punidos; de que 

na nossa trajetória não há rumos a serem mudados. 

 Somos parte de um processo histórico de longa defesa por liberdades 

democráticas e direitos. Estamos vivos para fazer um balanço dos significados da 

reabertura democrática lenta dos anos 70 e 80, do quanto foi duro para muitos, das 

mortes, das decepções, das torturas, de como sofreu, dentre outros, a Presidenta 

Dilma, golpeada lá atrás pela ditadura militar e agora pelo golpe parlamentar e 

midiático.  

 Mas tivemos também muitas conquistas. A história brasileira recente é cheia 

de ensinamentos para a humanidade. A Esquerda brasileira foi capaz de sair de um 

longo período de ditadura e enfrentar, nos marcos da repressão geral, um processo 

de reorganização. E foi capaz de, nos limites da redemocratização, construir uma 

alternativa de poder comprometida com um projeto de inclusão social e produtiva 

para sua população e de inserção internacional autônoma, com base nos marcos 

das relações internacionais. 

 Essa trajetória não linear, cheia de erros e acertos — com mais acertos —, foi 

abruptamente interrompida pelo golpe parlamentar de 2016. Recomeça aí o 

sangramento da jovem democracia.  
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 A construção do golpe não se deu pelas razões externadas pelos seus 

algozes, que apunhalaram a detentora de 54 milhões de votos pelas costas. Foi 

sobretudo pelos acertos da política de inclusão e reversão das relações subalternas 

que o País tinha outrora com o resto do mundo. Um pecado para as elites, falta de 

ética para as elites, na realidade, foi ter transformado os pobres, em classe média; 

os negros e pobres em sujeitos de direitos e com orgulho de dizerem: me respeitem! 

 Esse povo aprendeu com Lula e Dilma a não baixar a cabeça. Alias, esse era 

um dos motivos que levavam os escravos ao tronco e os trabalhadores à demissão. 

 Saio neste momento desta Casa para continuar uma missão do meu partido, 

que, com mais acertos que erros, dirigiu este País por 13 anos. Tenho muito orgulho 

de ter pertencido à aguerrida bancada do PT, hoje liderada por um companheiro 

baiano, o Deputado Afonso Florence, que se espelhou nos grandes Governadores 

da Bahia Jaques Wagner e Rui Costa, na capacidade de articulação, no caráter 

democrático e na defesa dos direitos do nosso povo, direitos ameaçados por este 

Governo temerário.  

 Mas tenho esperança de que, junto com o povo brasileiro, conseguiremos 

reverter este golpe, esta crise ética, política e econômica. Tenho fé de que um dia 

este Parlamento será composto por homens e muito mais mulheres que, apesar das 

divergências, da defesa veemente de seus pontos de vista, mantenham o respeito 

mútuo. Como querer o respeito do povo, se aqui, onde o exemplo deveria ser dado, 

predomina o desrespeito, a hipocrisia, a disputa não de ideias, mas sim de 

interesses? 

 Quero agradecer a todos os colegas que contribuíram para que minha 

convivência aqui fosse um grande aprendizado. 
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 Agradeço à bancada feminina pela luta que travamos na defesa dos direitos 

das mulheres. 

 Agradeço às assessorias da Liderança do PT, do plenário, das Comissões, da 

Casa Legislativa em geral. 

 Agradeço àqueles que assistem à TV Câmara em todo o País. E agradeço ao 

povo da Bahia, que me elegeu com 81 mil votos e, ao mesmo tempo, compreendeu 

a importância de eu voltar a administrar Lauro de Freitas e, portanto, renunciar ao 

mandato de Deputada Federal, tendo sido a primeira mulher do PT eleita Deputada 

Federal na Bahia. 

 Por fim, foram apenas 2 anos neste Parlamento. Vim para cá através do voto, 

como todos os que aqui estão, claro que cada um do seu jeito, mas considero esta 

uma Casa de iguais. E quem sou eu pra dar conselhos? Mas me permitam fazer um 

pedido: cumpram o juramento que fizeram e o compromisso da eleição de fazer 

desta a Casa do Povo, garantindo a presença dele e legislando para melhorar a sua 

qualidade de vida, com respeito entre V.Exas., e, juntos, todos garantindo a 

Democracia, que tantos deram a vida para conquistar.  

 Viva a Democracia! E, de novo: diretas já! 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 333.2.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 14/12/2016  Montagem: 5199 
 
 

 267 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

 O SR. DR. JORGE SILVA (PHS-ES. Pronunciamento encaminhado pelo 

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sentimo-nos honrados em 

comparecer a esta tribuna para reverenciar a memória do maior cientista e 

naturalista capixaba, e um dos maiores do Brasil de todos os tempos.  

 O centenário de Augusto Ruschi, que nasceu a 12 de dezembro de 1915, é a 

ocasião de relembrar a trajetória deste homem extraordinário, verdadeiro amante da 

natureza, e pioneiro corajoso na luta pela conservação do meio ambiente.  

 De fato, foi Ruschi que, em 1951, em uma conferência das Nações Unidas, 

levantou pela primeira vez a ideia da criação de reservas ecológicas, advertindo 

contra o perigo dos desmatamentos e da instalação de monoculturas. Visionário, 

percebia a necessidade de estratégias de preservação e conservação ambiental, 

que hoje se tornaram o último recurso em favor da biodiversidade, em tempo de 

extinção de centenas de espécies em todo o mundo. Também se colocou, e desde 

sempre, como ardoroso defensor da causa indígena, confirmando o direito original à 

terra e o papel dos índios na preservação dos mananciais de água e das florestas. 

 Como um dos naturalistas mais completos do Brasil, Ruschi dedicou mais de 

40 anos ao levantamento de espécies animais e vegetais da Mata Atlântica, que 

resultaram em mais de 450 trabalhos publicados, além de 22 livros, todos 

amplamente reconhecidos pela comunidade científica internacional. Destaque para a 

obra Aves do Brasil, em que 2.267 espécies e subespécies foram descritas ao longo 

de dez volumes; apaixonado e maior conhecedor mundial da espécie, ganhou, muito 

adequadamente, o delicioso epíteto de “cientista dos beija-flores”. 

 Sua intransigência em relação ao meio ambiente tornou-se lendária. 
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Enfrentou, armado, os fiscais do Governo capixaba, na tentativa de desapropriação 

da Estação Biológica de Santa Lúcia, para instalação de uma fábrica de palmitos. O 

Governador recuou — afinal, tratava-se de expressa ameaça de morte —, mas o 

resultado do trabalho ali empreendido, em termos de preservação da flora e fauna 

originais, mostrou a autenticidade de seu envolvimento e o profundo sentido de sua 

atitude.  

 Ruschi antecipou-se ainda ao conceito atual de agricultura ecológica. Desde a 

década de 50, dedicava-se a demonstrar os danos causados pelos agrotóxicos e a 

necessidade de encontrar alternativas ao controle das pragas agrícolas. 

 Sr. Presidente, não se pode deixar de lembrar que Ruschi foi inicialmente um 

autodidata, movido por sua curiosidade sem limites e seu especial amor à natureza. 

Já tendo organizado, desde a adolescência, inúmeras coleções particulares, 

sistematizou seus conhecimentos no Museu Nacional da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, em trabalho conjunto com o emérito professor e zoólogo Mello 

Leitão. A gratidão do ex-aluno manifestou-se pela doação de seu nome ao Museu de 

Biologia instalado em seu Município natal, Santa Tereza, o qual, como 

remanescente da floresta nativa, é hoje integrante do  Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). 

 Augusto Ruschi notabilizou-se ainda pela infeliz circunstância do contato com 

um sapo venenoso, ocorrido durante uma expedição científica no Amapá. Não se 

sabe até que ponto o veneno tenha contribuído para o agravamento das condições 

de seu fígado. O fato é que, depois de alguns anos de tratamento, que incluíram 

ritos de pajelança e práticas alopáticas, sucumbiu a insuficiência hepática crônica, 

tendo sido enterrado na Estação Biológica de Santa Lúcia, em 5 de junho de 1986 
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— exatamente no Dia Mundial do Meio Ambiente.  

 Como patrono da Ecologia no Brasil, Ruschi garantiu seu lugar na memória 

do povo e no panteão da ciência brasileira. Poucos foram tão longe na defesa do 

patrimônio natural, que hoje se vê tão ameaçado; poucos foram tão conscientes das 

implicações dessa luta, que se mostrou afinal tão pertinente.  

 Como representantes honrados do povo capixaba, fazemos questão de 

render homenagens à sua memória, esperando que as gerações futuras, no imenso 

campo das ciências naturais, sejam capazes de manter seu legado e seu exemplo, 

na luta cotidiana e incansável em defesa de nossos recursos naturais. 

 Era o que tínhamos para o momento. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente.  
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 O SR. ANTONIO BULHÕES (PRB-SP. Pronunciamento encaminhado pelo 

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,  o programa Fala Brasil, da Rede 

Record, alerta para o fato de que o vírus da AIDS volta a representar perigo 

acentuado. É certo que os medicamentos usados para tratar o infectado dão-lhe 

sobrevida que jamais seria esperada pelos soropositivos há poucas décadas. Ocorre 

que isso não é apenas fato a ser comemorado. 

 Muitas pessoas estão deixando de se precaver adequadamente e, com isso, 

o número de infectados aumenta. O fato é que estão cada vez menos frequentes as 

iniciativas de conscientização. Além disso, a percepção de que é possível viver bem 

com a doença cresce cotidianamente. Muito em razão desses dois fatores, o temor 

de contrair o HIV está perigosamente reduzido. 

 A ironia é que isso tem feito da doença um risco cada vez maior. De acordo 

com dados do Ministério da Saúde, a taxa de detecção em jovens entre 20 e 24 

anos foi apurada em 2015 no patamar de 33,1 para cada 100 mil habitantes. O 

número, que mais do que dobrou em 10 anos, é apontado pela Pasta como tendo 

crescido em boa parte pela menor inserção dos jovens nos serviços de saúde e pela 

menor adesão ao tratamento. 

 Ou seja, esses jovens estão contraindo a doença sem fazer o devido 

tratamento, ampliando as chances de sofrerem morte dramática, ao modo já 

conhecido há algum tempo. A taxa de óbitos realmente caiu nos últimos 20 anos, 

mas o número permanece preocupante. Em 1995, foram registrados 9,7 óbitos por 

100 mil habitantes, número que passou para 5,6 em 2015. Veja, Sr. Presidente, que 

a redução sequer chegou à metade. 

 Além disso, de acordo com o Ministério da Saúde, mais de 800 mil pessoas 
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com HIV foram registradas no Brasil desde o início da epidemia, em 1980, até o final 

de 2015. Desses, quase 45% ainda não estão em tratamento, e mais de 30% 

desconhecem que são soropositivos. 

 O caráter alarmante do quadro fica evidente na caracterização do 

pesquisador do Departamento de Medicina da USP Alexandre Granjeiro, de que 

vivemos a maior epidemia de AIDS de todos os tempos. E ele alerta que ainda 

teremos que conviver com surto de HIV por pelo menos 10 anos. 

 O pesquisador concebe a situação atual como o ressurgimento de uma 

epidemia e a causa do fenômeno que indica é, sobretudo, a mudança no 

comportamento sexual da população. As novas gerações estão mostrando 

comportamentos menos seguros que as anteriores, e isso leva o Brasil a ser um dos 

poucos países em que continua aumentando a população infectada pelo vírus. 

 Enfim, o caso é muito preocupante. As gerações atuais não estão 

devidamente informadas sobre os males que a AIDS provoca no organismo. Filmes 

como Filadélfia e casos reais como o de Cazuza são excelentes para despertar a 

necessidade de precaução contra a moléstia. No entanto, estão muito longe da 

consciência do cidadão brasileiro.  

 O País é recordista em gastos públicos com o tratamento da moléstia, quando 

se poderia poupar montante precioso investindo-se em campanhas de 

conscientização. Tudo indica, Sr. Presidente, que é ocasião simplesmente de dar 

voz ao ditado popular. Afinal, prevenir é sempre melhor do que remediar. 

 Muito obrigado. 
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 O SR. ROBERTO ALVES (PRB-SP. Pronunciamento encaminhado pelo 

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de assumir esta tribuna 

para prestar conta do meu trabalho neste ano legislativo que passou. Acredito que 

minha atuação como Parlamentar foi além da crise institucional que assolou o País 

durante este ano.  

 Termino 2016 com importantes contribuições à vida social do País por meio 

da participação efetiva no Congresso Nacional e mobilização permanente no 

combate à pedofilia e à exploração sexual infantil. 

 Fui avaliado pelo site Atlas Político como o 16º Deputado mais atuante da 

Câmara dos Deputados. Apresentei seis importantes projetos de lei no decorrer do 

ano, consegui aprovação de mérito de outros importantes projetos em tramitação e 

debati a crise institucional que assolou o País de forma independente e proativa. 

 Defendi o impeachment da Presidente Dilma, dando todas as condições de 

defesa à Presidente e respeitando os princípios norteadores da consolidação da 

democracia. Ecoamos as vozes não só de São Paulo no Parlamento, mas também 

de todos os brasileiros, cansados com tanta corrupção e ineficácia administrativa de 

um governo que perdeu o controle. Votamos pelo impeachment da Presidente Dilma, 

e, como forma de apoio à governabilidade, abrimos o diálogo com o Governo do 

Presidente Michel Temer, respeitando a independência dos Poderes e cientes de 

que precisamos de união para superarmos a crise. 

 Em solidariedade ao veterinário Ricardo Fehr, impedido pelo Conselho 

Federal de Veterinária de atender gratuitamente animais feridos em condição de rua 

ou sob a guarda de famílias em situação de vulnerabilidade social, apresentei o 

projeto de lei autorizando a classe profissional a voluntariamente exercer sua 
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profissão em defesa e na garantia dos direitos dos animais. 

 Nosso projeto visa dar condições para uma grande força solidária na proteção 

e defesa dos animais em condições de rua no Brasil. Solidariedade é nosso desafio, 

se quisermos construir um País mais justo. O Projeto de Lei nº 4.324, de 2016, 

nominado simbolicamente de Lei Ricardo Fehr, está em tramitação na Comissão de 

Trabalho, de Administração e de Serviço Público. 

 Em combate ao desperdício de alimentos no setor público brasileiro, 

apresentei em março o projeto de lei que regula a doação de alimentos por 

empresas públicas ou sociedades de economia mista a entidades filantrópicas ou de 

caridade. 

 O Projeto de Lei nº 4.742, de 2016, está em tramitação na Câmara e, se 

aprovado, será uma importante ferramenta para autorizar a constituição de bancos 

de alimentos públicos por todo o País, vinculados à administração pública e 

empresas de economia mista. Precisamos nos unir e criar mecanismos válidos para 

vencer a miséria e a fome. 

 Em maio, também na área de desenvolvimento social, apresentei o Projeto de 

Lei nº 5.427, de 2016, que autoriza a doação de brinquedos, material escolar e 

peças de vestuários infantis apreendidos pela Polícia Federal e pela Receita 

Federal, em todo o Território Nacional, a prefeituras e órgãos assistenciais oficiais. 

 A Polícia Federal apreende milhões de reais em falsificações de brinquedos, 

materiais escolar e vestuário e tem, por força da lei, que destruir o que apreende ou 

devolver para o detentor da marca por conta dos direitos de marca. Ao destinarmos 

esses bens para programas sociais das Prefeituras brasileiras, avançamos de forma 

positiva no combate à miséria, visto que são produtos necessários para melhor 
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qualidade de vida dos brasileiros, sem prejuízo à marca detentora dos direitos dos 

produtos. O PL 5427/16 já está em tramitação na Comissão de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público. 

 No início de junho, consternado pelo estupro coletivo ocorrido no Rio de 

Janeiro de uma adolescente de 16 anos e a divulgação da violência sofrida pelos 

agressores em redes de compartilhamentos de vídeos e grupos de mensagens em 

telefonia móvel, protocolei projeto de lei que cria o Flagrante Digital, possibilitando a 

prisão em flagrante dos autores de delitos cibernéticos cuja consumação se 

prolongue no tempo, em razão de sua disseminação na Internet, como violência 

contra a mulher, crianças e adolescentes. Trata-se do Projeto de Lei nº 5.463, de 

2016. 

 Esse projeto é um dos mais importantes instrumentos para o combate à 

disseminação da violência que estamos vivendo nos dias de hoje com o 

compartilhamento de atos criminosos, violência doméstica, injúrias e difamação em 

redes de compartilhamento de vídeos na Internet e aplicativos para telefonia móvel. 

Ao ter ciência de que pode ser preso em flagrante por violar a lei, divulgando atos 

criminosos, o usuário terá mais cuidado com o compartilhamento de conteúdo na 

internet. Todos contra toda forma de violência. 

 Lançamos também a revista em quadrinhos Robertinho e Sua Turma — 

Contra o Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, por meio da Frente Parlamentar 

de combate à exploração sexual infantil, da qual sou Presidente, na Câmara dos 

Deputados. 

 O gibi é uma ferramenta para chegarmos as crianças em todo o País e 

orientá-las de forma lúdica e pedagógica sobre o risco do abuso infantil, as formas 
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de identificar a violência e como denunciá-la. Estamos percorrendo diversas cidades 

paulistas e disponibilizando o formato para todo País. A luta pela infância e 

adolescência tem que ser de todos. 

 Concluindo o ano legislativo, em razão da tragédia que enlutou o Brasil e o 

esporte mundial, como Vice-Presidente da Comissão do Esporte da Câmara 

Federal, criei projeto de lei para reconhecer os atletas e a equipe técnica da 

Associação Chapecoense de Futebol, vitimadas por uma tragédia aérea na cidade 

de La Unión, na Colômbia, como Heróis da Pátria. 

 É o nosso reconhecimento pelo legado desses atletas e profissionais que 

honraram nosso País e buscaram o engrandecimento do esporte nacional, orgulho 

de todos os brasileiros. Vamos também acompanhar com afinco as apurações das 

responsabilidades de forma que uma tragédia como essa não se repita. 

 Era o que eu tinha a dizer. 

 Muito obrigado. 
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 O SR. VINICIUS CARVALHO (PRB-SP. Pronunciamento encaminhado pelo 

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ouvintes da Rádio Câmara, 

telespectadores da TV Câmara, todos os cidadãos que me escutam, com a 

proximidade do fim desta Sessão Legislativa, sinto-me no dever de apresentar aos 

eleitores um breve relatório de minha atuação nesta Casa. 

 Este foi um ano movimentado, com a atenção do público se alternando entre 

as novas revelações da Operação Lava-Jato, o processo de destituição da agora ex-

Presidente Dilma Rousseff, as eleições municipais, as medidas para conter e 

debelar a recessão econômica. É justamente nesses momentos, em que as paixões 

se exaltam, os ânimos se acirram, que o Congressista não pode se deixar confundir: 

deve manter-se fiel aos seus princípios e às expectativas dos eleitores, e, acima de 

tudo, trabalhar. 

 Trabalhar é a única forma de realmente pôr o Brasil de volta no caminho da 

prosperidade e da ética. Por isso me orgulho muito de figurar na lista dos Deputados 

de maior atuação legislativa, segundo o site Atlas Político. A lista é atualizada 

continuamente, de acordo com o número de projetos de lei e de propostas de 

emenda à Constituição apresentados por cada Congressista; e já cheguei a ocupar 

o sétimo lugar. Afinal, apresentei mais propostas que quase 98% dos Deputados. 

 Como advogado especialista em Direito do Consumidor, muitas das matérias 

de que sou autor versam sobre esse assunto. É o caso, por exemplo, do Projeto de 

Lei nº 4.664, de 2016, que proibirá a operadoras de TV por assinatura inserir na 

programação transmitida avisos de atraso no pagamento. É uma forma de cobrança 

que expõe a constrangimento, por isso deve ser reprimida. Também ao mesmo ramo 

do Direito pertence o PL 4.748/16, que proibirá aos planos e seguros privados de 
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assistência à saúde condicionar a disponibilidade das cirurgias para tratamento de 

miopia, hiperopia e astigmatismo a um grau mínimo do distúrbio. Quem deve avaliar 

a necessidade do procedimento é o médico, no caso concreto, e não o plano de 

saúde com uma regra abstrata. 

 Mas também apresentei projetos relativos a outras áreas. Por exemplo, o PL 

4.875/16, que inclui o tráfico de órgãos no rol de crimes hediondos. Sou autor ainda 

do PL 5.008/16, que propõe a substituição do sistema de cotas raciais por outro de 

cotas sociais, isto é, baseadas na renda familiar per capita. Não podemos aceitar 

que nos dividam entre brancos e negros, pois o principal fator de vulnerabilidade 

social é a pobreza, não a cor. 

 É óbvio que o número de proposições não é a única medida adequada da 

operosidade de um Congressista. Também fui Relator de inúmeras matérias, nas 

diversas Comissões de que tenho a honra de ser membro. Além de ocupar cadeira 

na Comissão de Defesa do Consumidor, participei das CPIs da UNE e do CARF, e 

atualmente componho a CPI da Lei Rouanet. Fui e sou membro de várias 

Comissões Especiais, inclusive da que trata da unificação das Polícias Civil e Militar: 

tema delicadíssimo, que exige avaliação ao mesmo tempo corajosa e prudente. 

 Coragem e prudência, aliás, foram virtudes muito necessárias ao longo do 

ano. Coragem, por exemplo, para levar adiante o processo de destituição de Dilma 

Rousseff, apesar de todas as acusações de “golpe” que setores da Esquerda nos 

dirigiram — e ainda nos dirigem. Prudência para pensar adiante, e perceber que, por 

amargo que seja, é melhor corrigir agora o problema do crescimento do déficit 

público, apoiando a PEC do Teto, em vez de adiar o enfrentamento da questão e 

correr o risco de ver o País falir daqui a alguns anos. 
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 Muita gente tem dito que há um desencanto com a política nas democracias 

do mundo. Talvez seja verdade, mas acredito que, se os eleitores reprovam o 

comportamento de certos políticos, também respeitam e aplaudem a atuação de 

outros, os que tentam representá-los séria e honestamente. Tenho-me esforçado 

para isso e, junto com outros filiados ao Partido Republicano Brasileiro, sinto que o 

reconhecimento dos eleitores é cada vez maior. Nas eleições municipais, participei 

da coordenação política do PRB na região das cidades paulistas de Tupã, Assis e 

Marília, e pude comemorar a eleição de 27 Vereadores. Além disso, o PRB também 

comemorou a eleição de Marcelo Crivella para a Prefeitura do Rio de Janeiro. 

 Eis aí um resumo de minha atividade neste ano. Espero que o cidadão que 

me escuta esteja contente com este relatório; mas, se não estiver, que nos 

comunique! O gabinete está sempre aberto para as demandas dos cidadãos, seja 

individualmente, seja por meio de associações de classe, sindicatos e outras 

entidades. Estamos sempre recebendo e respondendo a sugestões e solicitações, 

por correio tradicional ou eletrônico, pelo nosso website, pelas redes sociais. 

Queremos construir este mandato em conjunto com os cidadãos. 

 Muito obrigado pela atenção. 

 Boas festas a todos. 
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 O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Pronunciamento 

encaminhado pelo orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos termos do 

Regimento Interno e dada a impossibilidade de leitura em plenário, solicito a V.Exa. 

que seja dado como lido, para efeito de registro nos Anais desta Casa, este discurso 

de minha autoria. 

 Felicitações a homenageados em evento do PCdoB 

 Hoje o PCdoB do Maranhão realiza a 10ª edição do Prêmio José Augusto 

Mochel, que homenageia lideranças políticas, militantes e entidades que se dedicam 

às causas democráticas do Estado do Maranhão. O evento acontecerá a partir das 

18 horas, no Grand São Luís hotel. 

 O Prêmio José Augusto Mochel foi instituído em 2007, pelo então Deputado 

Federal Flávio Dino, que homenageou personalidades políticas de relevantes 

trabalhos sociais, políticos e democráticos. O Prêmio é um reconhecimento àqueles 

que estão em sintonia com a busca do que é melhor para o Maranhão. 

 Dentre os homenageados deste ano estão: o Grupo Laborar, de São Luís, 

referência em arte, cultura e engajamento político desde 1970; a Deputada Federal 

Luciana Santos, Presidente Nacional do PCdoB; a Deputada Federal Luciana 

Santos; o militante do PDT, empresário, poeta e produtor cultural Renato Dionísio; o 

médico, professor universitário e ativista social Professor Luizão; o educador 

Professor Roberto Mauro Gurgel, uma importante referência na educação 

maranhense; o jornalista e ex-Deputado Luiz Pedro; e a professora, bibliotecária e 

militante do feminismo Mery Ferreira.  

 Nesta edição, o reconhecimento póstumo vai para a professora e militante de 

esquerda Ieda Batista, que morreu em 2008. 

 Era o que tinha a dizer. 
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 O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pronunciamento encaminhado pelo 

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no último dia 2 de dezembro 

ocorreu em Londrina a entrega do Primeiro Prêmio Sercomtel de Inovação, 

concedido aos alunos que concluíram seu curso de graduação no ensino superior 

em instituições do Paraná e que inscreveram seu trabalho de conclusão de curso, o 

chamado TCC, para análise de uma comissão julgadora instituída pela organização. 

 O Prêmio Sercomtel de Inovação é um estímulo aos alunos e professores 

universitários que enxergam na ascensão intelectual o caminho para o 

empreendedorismo e a aplicação de seus conhecimentos em prol da sociedade. 

 Este Prêmio foi instituído pela empresa paranaense de telecomunicações 

Sercomtel, que nasceu da vanguarda pioneira dos londrinenses, que criaram sua 

própria companhia telefônica, e hoje é a única empresa estatal em funcionamento 

em todo o Brasil, com participação acionária majoritária da Prefeitura Municipal de 

Londrina e tendo como sócia a Companhia Paranaense de Energia — COPEL. 

 A Sercomtel tem atuação no Paraná e prepara-se para abrir sua primeira filial 

no vizinho Estado de São Paulo. Ela conta com uma carteira de clientes significativa, 

com ênfase na telefonia fixa, celular e na provedoria de dados e Internet em banda 

larga, por meio de uma rede de fibra ótica. 

 O Prêmio contou com a organização do Sindicato da Indústria de Software do 

Paraná, o SINFOR, com sede em Londrina, e com o apoio do SENAI e da 

Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP). 

 A banca julgadora atuou sob a Presidência Honorária do Secretário de Estado 

de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Prof. João Carlos Gomes, 

também ex-Reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a COPEL. Também 
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faziam parte dela a empresa estatal de informática do Paraná — CELEPAR, o 

Arranjo Produtivo Local de Tecnologia de Informação de Londrina — APL-TI, o 

SEBRAE, o Lactec e ainda a FIEP, o SINFOR, o SENAI e a própria Sercomtel. 

 O sucesso do Prêmio Sercomtel de Inovação pode ser medido pelo alto 

número de inscrições: 46 trabalhos de conclusão de curso, de 21 instituições de 

ensino superior do Paraná, representando 14 Municípios, como Curitiba, Londrina, 

Maringá, Guarapuava, Ponta Grossa, Cornélio Procópio, Pato Branco, Campo 

Mourão, Cianorte, Ivaiporã, São José dos Pinhais, Paranavaí, Telêmaco Borba e 

União da Vitória. 

 Os trabalhos foram pré-analisados pelo SENAI, cujo campus tecnológico, 

sediado em Londrina, chama-se Instituto SENAI de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, e sete finalistas foram qualificados para a premiação: Aplicativo 

Autolocalizador para pessoas com deficiência visual, de autoria da graduada Lidiane 

Furlan Lopes, orientada pelo Prof. Robison Cris Brito, da UTFPR de Pato Branco; 

OTO: Um aplicativo Android para auxílio da aprendizagem de crianças portadoras de 

TEA, de autoria de Jesher Heliel Rodrigues, orientado da Profa. Ana Carolina Lima, 

da Faculdade Guairacá, em Guarapuava; Aplicativo identificador de espaços 

acessíveis para uso em dispositivos móveis, de autoria do graduado Wiglan Elli 

Patriel Toscan Mariani, orientado pela Profa. Beatriz Terezinha Borsoi, da UTFPR de 

Pato Branco; Sistema para controle de frotas do transporte coletivo com 

acessibilidade para deficientes visuais, de autoria do aluno Evaldo Augusto Bianchi, 

orientado também pelo Prof. Robison Cris Brito, da UTFPR de Pato Branco; 

Workflows para a recuperação de imagens médicas por conteúdo em um ambiente 

distribuído, de Luis Fernando Milano Oliveira, orientado pelo Prof. Daniel dos Santos 
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Kaster, da UEL, em Londrina; Scrum Hero: Gamificando o framework scrum, da 

aluna Jamila Peripolli Souza, orientada pelo Prof. André Ricardo Zavan, do IFPR de 

Paranavaí; e Monitoramento de residência utilizando vários meios de comunicação, 

trabalho do aluno Kaique Mottes Mai, feito sob a supervisão do Prof. João Guilherme 

Iong Blood, da Faculdade SENAI de Telêmaco Borba. 

 Como disse Filipe Cassapo, Gerente de Inovação do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) do Paraná, o prêmio “é uma grande oportunidade 

de aproximação entre as gerações de conhecimento das universidades e as 

necessidades das empresas. Além disso, concretiza os TCC em desenvolvimento e 

permite que as empresas tenham acesso a ideias criativas para novos negócios”. 

 O Presidente do SINFOR, Marcus Von Borstel, explica que “o Prêmio 

Sercomtel de Inovação fará a aproximação das empresas com a Academia, gerando 

interesse contínuo no desenvolvimento de novos produtos. Os estudantes 

apresentarão seus trabalhos e ideias diretamente para as empresas, e este arranjo 

produtivo vai prestar um grande serviço para a área, promovendo integração entre 

as duas partes”. 

 O total de 24 mil reais foi destinado aos ganhadores e, de maneira inédita, o 

Prêmio Sercomtel de Inovação incluiu também os professores orientadores das 

monografias ou trabalhos de conclusão do curso. O primeiro colocado recebeu 7 mil 

reais, e o seu orientador, 5 mil reais; ao segundo premiado destinaram-se 5 mil 

reais, e mil reais ao seu professor; e, finalmente, o terceiro colocado obteve uma 

premiação de 3 mil reais, e o seu orientador ganhou mil reais. 

 Desses sete, os três que obtiveram a histórica premiação — os autores e 

também seus orientadores — foram, em primeiro lugar, o trabalho Workflows para a 
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recuperação de imagens médicas por conteúdo em um ambiente distribuído (do 

aluno Luis Fernando Milano Oliveira, orientado pelo Prof. Daniel dos Santos Kaster, 

da UEL de Londrina), que tem aplicação na saúde, como explicado na página na 

rede mundial de computadores www.premiosercomtelinovacao.com.br: 

  “Os softwares da área médica que executam o 

armazenamento e a recuperação de imagens (resultados 

de exames como raio-X, tomografia computadorizada, 

ressonância magnética, mamografia) disponíveis 

atualmente no mercado são bastante complexos e nem 

sempre oferecem a eficiência que os médicos precisam 

no momento de fazer a análise e dar um diagnóstico. 

Pensando em conferir mais agilidade e eficiência a estes 

sistemas de gerenciamento de banco de dados, o recém-

formado bacharel em Ciências da Computação pela 

Universidade Estadual de Londrina (UEL), Luis Fernando 

Milano Oliveira, desenvolveu seu projeto de workflow. 

  Nós observamos que os softwares tradicionais 

utilizados em clínicas, hospitais e laboratórios operam de 

modo padronizado com metadados, que dão a opção de 

inserir números e textos para fazer a busca por exames 

baseando-se nestes critérios. A nossa proposta foi avaliar 

soluções que realizam a recuperação de imagens com 

base em critérios que levam em conta suas 

características visuais e possibilitem aos profissionais a 
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pesquisa por casos parecidos (similaridade) baseando-se 

nas imagens do paciente atendido e nos dados fornecidos 

em uma consulta”, comenta Luis Fernando. 

  Ainda de acordo com o autor, este sistema, apesar 

de auxiliar na análise de imagens e em diagnósticos mais 

precisos, ainda apresenta lacunas que precisam ser 

solucionadas, como a 'descontinuidade', termo científico 

utilizado para descrever a distância entre a interpretação 

de uma imagem pelo médico e a realizada por um 

computador. “Por conta desta dificuldade, nós estudamos 

técnicas computacionais, como o pré-processamento e a 

extração de características de imagens, a fim de produzir 

um protótipo capaz de minimizar este problema”, detalha.” 

 Em segundo lugar ficou o Aplicativo identificador de espaços acessíveis para 

uso em dispositivos móveis, do formando Wiglan Elli Patriel Toscan Mariani, 

orientado pela Profa. Beatriz Terezinha Borsoi, da UTFPR de Pato Branco, que 

explica: 

  “A vida de uma pessoa com limitações para se 

locomover é um desafio diário nas cidades brasileiras. 

Com o olhar dirigido a esta questão crítica, Wiglan Elli 

Mariani, formado em Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas na Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) de Pato Branco, 

criou o projeto de um aplicativo. 
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  Os objetivos foram melhorar a qualidade de vida de 

pessoas com alguma dificuldade motora a partir do 

cadastro e consulta de espaços acessíveis na cidade, ou 

seja, rampas, banheiros adaptados, corrimões, e de 

orientações para facilitar a locomoção. “A ideia surgiu de 

um incentivo da própria universidade que visava 

desenvolver projetos voltados à acessibilidade. Então, 

pensamos em um app que auxiliasse, primeiro, as 

pessoas com deficiências dentro do campus e depois 

expandimos para outros locais”, comenta Wiglan. 

  Apesar de o app ter uma função de utilidade 

pública e ser voltado a uma grande parcela da população, 

ainda não houve a procura de empresas para patrociná-lo 

e colocá-lo em funcionamento. “As startups normalmente 

buscam ideias que possam dar retorno financeiro e o 

nosso projeto não foi pensado com esta finalidade”, 

justifica.” 

 Em terceiro lugar ficou o trabalho acadêmico OTO: Um aplicativo Android 

para auxílio da aprendizagem de crianças portadoras de TEA, feito por Jesher Heliel 

Rodrigues e orientado pela Profa. Ana Carolina Lima, da Faculdade Guairacá, em 

Guarapuava, que tem como escopo: 

  “Da necessidade de auxiliar o aprendizado de um 

sobrinho autista de 11 anos surgiu o aplicativo OTO. A 

sigla quer dizer “Olhar, Tocar e Ouvir” e simboliza os 
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sentidos trabalhados no app com as crianças portadoras 

do Transtorno do Espectro Autista. “Notei que ele tinha 

certa dificuldade de aprender a falar e lidar com o 

alfabeto, mas já mexia em tablets. Então, busquei uma 

forma de aliar o interesse dele por dispositivos móveis à 

aprendizagem do alfabeto, unindo cores, sons e 

interatividade para incentivar a autonomia dele neste 

processo. Na pesquisa, descobrimos que outros 

aplicativos já haviam sido desenvolvidos, mas notei que a 

maior parte deles ainda dependia da ajuda de pais ou 

responsáveis para que a criança conseguisse realizar as 

tarefas”, explica o estudante Jesher Heliel Rodrigues, 

agora formado em Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Guairacá, 

em Guarapuava. 

  O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) foi 

apresentado em agosto de 2015, mas já surtiu bons 

resultados práticos. “Fizemos testes em Maringá, na 

Associação dos Amigos dos Autistas (AMA), e eles foram 

muito satisfatórios em crianças com diversos níveis de 

autismo. Ele já está disponível no GooglePlay e pode ser 

baixado gratuitamente em dispositivos com o sistema 

Android”, detalha Jesher.” 

 Como se vê da primeira edição do Prêmio Sercomtel de Inovação, que 
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possibilitou uma ampla participação de estudantes que agora iniciam uma carreira 

promissora, a ideia deve ser estimulada. Outras empresas comprometidas como a 

paranaense Sercomtel precisam acreditar em iniciativas como esta. 

 Estão de parabéns os Diretores da Sercomtel Participações S.A. que 

instituíram este Prêmio: Luiz Augusto Bellusci Cavalcante, Presidente; Amauri 

Escudero Martins, Diretor Administrativo Financeiro; Tiago Carnelos Caetano e 

também o Ex-Diretor Gustavo Lessa, da Diretoria de Operações da empresa. 

 Deixo nossa saudação ao Presidente da Sercomtel S.A. Telecomunicações, 

Sr. Guilherme Casado Gobetti de Souza, que conduziu a solenidade de premiação e 

que teve a participação significativa dos empresários da tecnologia de informação e 

comunicação do Paraná, ao lado Sindicato da Indústria de Software, o SINFOR, que 

naquela ocasião também empossou sua nova Diretoria, presidida por Marcus 

Friedrich Von Borstel. 

 Iniciativas como essa estimulam os jovens a acreditarem no Brasil e, 

principalmente, em sua capacidade empreendedora e inovadora. Estamos no 

contínuo processo de construir nosso País, e este Prêmio encoraja novas gerações 

de brasileiros e paranaenses. 

 Vejam a satisfação de um inscrito, o aluno de pós-graduação de Campo 

Mourão, Thiago Varasquim que disse a jornalistas: 

  “Eu sei que vão aparecer projetos espetaculares, 

mesmo que eu não fique entre os três primeiros 

colocados, é uma grande oportunidade para que o meu 

trabalho seja visto por possíveis compradores”. 

 Por isso é importante saudar os criadores deste Prêmio Sercomtel de 
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Inovação e fazer o devido registro nesta Casa de Leis. 

 Muito obrigado. 
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 O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Pronunciamento encaminhado pelo 

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Servidores e Servidoras da Casa e 

dos gabinetes parlamentares, Ouvintes da Rádio Câmara, Telespectadores da TV 

Câmara, venho hoje ocupar o espaço nesta tribuna para repudiar veementemente a 

violência com que o Governo do Distrito Federal está tratando a população que se 

manifesta contra as medidas do Governo ilegítimo de  Michel Temer, que atentam 

contra os direitos do povo brasileiro.  

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu 72 manifestantes, segundo 

informa a Secretaria de Segurança Pública, depois de ato político na Esplanada dos 

Ministérios contra a PEC 55. Fiz parte do grupo de Parlamentares que, com 

advogados e advogadas, acompanhou a situação no Departamento de Polícia 

Especializada — DPE do Parque da Cidade, onde estavam presas mais de 60 

pessoas, incluindo nosso amigo sindicalista no Vale do Aço, em Minas Gerais, nosso 

companheiro Rondynele Dutra Alves, Diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de 

Timóteo — METASITA. 

 De acordo com os relatos apanhados por advogados, as prisões foram feitas 

no momento em que os manifestantes estavam indo embora do ato. Os 

manifestantes saíram da Torre de TV, se dirigiram à Universidade de Brasília — UnB 

e buscaram um caminho em que pudessem se afastar dos focos de conflito com a 

polícia. No início da Asa Norte, entretanto, duas viaturas, que os manifestantes 

acreditavam estar escoltando-os, os cercou na altura da SQN 103. Eles foram 

revistados e alvejados com spray de pimenta. 

 Os manifestantes relataram, ainda, que sofreram atos de humilhação. Além 

deles, três pessoas que passavam pela rua teriam sido incluídas arbitrariamente no 
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grupo e detidas. Todos foram levados para a Delegacia no Parque da Cidade, sem 

que as condutas fossem individualizadas e sem que pudessem ter acesso a 

advogado.  

O fundamento das prisões, de acordo com o informado na delegacia e nota 

divulgada pela Secretaria de Segurança Pública, foi, a princípio, o art. 20 da Lei nº 

7.170, de 1983, a Lei de Segurança Nacional. 

 Segundo o dispositivo, é crime, entre outras condutas, cometer depredação e 

incêndio por “inconformismo político”. A mediação do nosso grupo de Deputadas e 

Deputados se deu para que os presos pudessem ser acompanhados por advogados 

nos procedimentos na delegacia, para que as condutas consideradas como crimes 

fossem individualizadas e não fosse aplicada a Lei de Segurança Nacional, lei de 

inspiração autoritária elaborada durante o regime militar. A Lei de Segurança 

Nacional é incompatível com o regime democrático, devido ao seu objetivo claro de 

coibir manifestações políticas. 

 Após reunião com delegados, advogadas e advogados populares, foram 

asseguradas as prerrogativas de advogado e os direitos das pessoas detidas. Por 

volta das 5h30min da manhã desta quarta-feira, após oitivas, todos os manifestantes 

que estavam na DPE foram liberados. 

 Reiteramos nosso repúdio à truculência com que os manifestantes foram 

tratados em Brasília. Repudiamos, igualmente, a violência com que este Governo 

golpista e ilegítimo vem atropelando os direitos e conquistas sociais construídas 

desde a Constituição de 1988, no processo de redemocratização do Brasil. O povo 

tem pleno direito de se manifestar contra o sucateamento dos serviços públicos, 

contra a entrega de nossas riquezas, como o pré-sal, contra o sucateamento e 
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privatização de nossas empresas públicas, contra a perda de direitos conquistados 

duramente ao longo dos anos, de protestar contra este Governo ilegítimo que não 

atende aos anseios populares, mas, sim, aos de banqueiros e rentistas que lucram 

muito com os juros altos, enquanto cortam os recursos da saúde, da educação e das 

políticas de assistência social.  

A violência com que este Governo golpista trata o povo é sintoma de sua 

fraqueza diante de sucessivos escândalos.  

Vamos às ruas para restabelecer a Democracia!  

Diretas já! 

Fora, Temer! 

 Muito obrigado. 
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 O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pronunciamento encaminhado pelo 

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na qualidade de Deputado Federal 

pelo sexto mandato consecutivo, membro de diversas comissões, subcomissões, 

grupos de trabalho e frentes parlamentares e ex-Presidente da Comissão de 

Fiscalização Financeira e Controle — CFFC, uso a tribuna para falar a respeito da 

aprovação do meu relatório sobre a Proposta de Fiscalização e Controle nº 114, de 

2013, de autoria do colega Deputado Federal Vanderlei Macris. 

 AO PFC em questão, da qual fui Relator, propõe à Comissão de Fiscalização 

e Controle a apuração das denúncias sobre a falta de qualidade das moradias do 

Programa Minha Casa, Minha Vida, em âmbito nacional.  

 Como justificativa o autor reproduz reportagem do jornal O Globo, em sua 

edição de 26 de março de 2013, sob o título Minha Casa, Minha Vida: moradores 

beneficiados por programa sofrem com rachaduras e inundações. Ademais, 

apresenta excerto do blog do Reinaldo Azambuja, de 20 de março de 2013, 

hospedado no sítio da Internet da revista Veja, com a seguinte notícia: “Prédios do 

Minha Casa Minha Vida destinados a desabrigados do Morro do Bumba podem 

desabar”. 

 Tendo em vista o trabalho que tem sido realizado ao longo destes anos no 

Minha Casa, Minha Vida, pelo Tribunal de Contas da União — inúmeras e extensas 

auditorias e fiscalizações que resultaram em recomendações e determinações aos 

órgãos e entidades gestores do referido programa, visando o contínuo 

aprimoramento da sua execução e, também, a redução de falhas que podem 

comprometer o alcance dos resultados pretendidos — eu solicitei o arquivamento da 

PFC. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 333.2.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 14/12/2016  Montagem: 5199 
 
 

 293 

 Solicito ampla divulgação deste meu pronunciamento pelos meios de 

comunicação desta Casa. 

 Era o que tinha a dizer. 
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 O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSD-SP. Pronunciamento encaminhado pelo 

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sempre me choco ao ler sobre o 

ódio que os radicais islâmicos demonstram quando se trata de outras religiões. 

 Nesta semana presenciamos mais uma demonstração dessa intolerância num 

atentado acontecido na cidade egípcia do Cairo. Uma bomba de grande potência 

explodiu junto a uma das portas da Igreja de São Pedro, adjacente à Catedral de 

São Marcos, sede do patriarca da Igreja Ortodoxa Copta. 

 A explosão se deu por volta das 10 horas da manhã, momento em que era 

celebrada a principal missa da semana, deixando 25 mortos. Lamentavelmente, este 

atentado aconteceu 2 dias após um outro que tirou a vida de seis policiais num posto 

de controle perto das Pirâmides de Gizé e que foi praticado por um grupo 

denominado Movimento dos Braços do Egito-Hasam, que vem cometendo atentados 

com carros-bomba, sempre contra agentes das forças de segurança ou altos 

funcionários do Estado. 

 Já os coptas, que representam 10% da população egípcia — são, portanto, 

minoria —, vêm sofrendo por conta do radicalismo islâmico. Contudo, este foi o mais 

violento ataque dos últimos anos. 

 O Egito sofre continuamente com ataques de insurgentes islâmicos desde 

2013, quando um golpe de Estado derrubou o Presidente muçulmano Mohamed 

Morsi. Dentre as diversas organizações que assumem atentados no país, uma das 

piores é o Ansar Bait al Maqdis, que se integrou ao Estado Islâmico em 2014. 

 A queda de um avião russo de passageiros, que vitimou 225 pessoas, está 

entre os atentados assumidos pela irmandade muçulmana. 

 A comunidade cristã copta está pagando um alto preço pela intolerância 
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religiosa. Um ataque parecido com o desta semana aconteceu em 2011, um pouco 

antes do início da revolução que colocou fim a 30 anos da ditadura de Hosni 

Mubarak. Depois do golpe de estado de 2013, as tensões aumentaram muito. Um 

mês antes, o patriarca copta, Tawadros II, havia se posicionado em favor do atual 

presidente, Al Sisi, então Ministro da Defesa, enquanto ele lia o comunicado 

destituindo Morsi. Por conta disso, e como resultado da desocupação do 

acampamento de protesto de Rabá al Audawia, em que morreram cerca de 1.000 

simpatizantes de Morsi, os islâmicos do sul promoveram uma vingança que resultou 

na destruição de cerca de 40 igrejas e diversas propriedades de cristãos. 

 Acho realmente incomodo quando a violência é a bandeira levantada por 

grupos religiosos. A busca espiritual de cada um deve ser respeitada, seja ela qual 

for, e não pode ser imposta através de atentados, ameaças ou uso de força contra 

qualquer pessoa que seja. Cada ser humano tem o direito de fazer suas escolhas. 

Quando vejo um grupo tentando obrigar a todos que sigam seus ideais, vejo aí uma 

grande enfermidade e a grande necessidade de que se revejam valores. 

 Solicito, Sr. Presidente, que meu pronunciamento seja divulgado pelos meios 

de comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil. 

 Muito obrigado. 
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VI - ENCERRAMENTO 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Nada mais havendo a tratar, vou 

encerrar a sessão. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - COMPARECEM MAIS OS SRS.: 
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 DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.: 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Encerro a sessão, convocando a 3ª 

Sessão Deliberativa Extraordinária para hoje, quarta-feira, 14 de dezembro, às 

20h59min, com a seguinte Ordem do Dia: Medida Provisória nº 744, de 2016; 

Projetos de Lei nºs 7.924, de 2014; e 1.775, de 2015; Projeto de Lei Complementar 

nº 257, de 2016; Projeto de Resolução nº 21, de 2015; Proposta de Emenda à 

Constituição nº 209, de 2012; Eleição para Membro do Conselho Nacional de 

Justiça; e Eleição para Membro do Conselho Nacional do Ministério Público. Haverá 

matéria sobre a mesa para deliberação. 
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(Encerra-se a sessão às 20 horas e 58 minutos.) 


