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I - ABERTURA DA SESSÃO 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - A lista de presença registra na Casa o 

comparecimento de 90 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. ARNALDO FARIA DE SÁ, servindo como 2° Secretário, procede à 

leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações, aprovada. 

 

III - EXPEDIENTE 

(Não há expediente a ser lido) 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Estão abertas as inscrições para 

pronunciamentos de 1 minuto. Só há quatro inscritos. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Passa-se às 

 

IV - BREVES COMUNICAÇÕES 

 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá. 
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 O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, a cada dia que passa eu fico mais assustado com a tal da reforma da 

Previdência, que os nazistas da economia do Governo querem fazer. Agora, estão 

dizendo que a aposentadoria vai se limitar à idade de 65 anos, por enquanto; depois, 

vai se limitar à idade de 70 anos.  

 O que é isso? Não existirá nem mercado de trabalho quando se chegar aos 

70 anos! Querem voltar à época da Revolução, quando, para uma renda mensal 

vitalícia, era necessário ter 70 anos, para receber meio salário? É isso o que estão 

querendo fazer? É lamentável! É uma falta de profissionalismo, uma falta de 

conhecimento. Querem inviabilizar a previdência pública para fazer o jogo da 

previdência privada. Nós não permitiremos que isso aconteça. As grandes 

seguradoras internacionais estão todas ávidas para essa inviabilidade da 

previdência pública para fazer o jogo da privada, mas são eles que vão para lá.  

 Nós estaremos lutando aqui para impedir que isso possa acontecer, 

defendendo os aposentados, os pensionistas e os trabalhadores brasileiros. Essas 

pessoas têm que ir para outro lugar. Vão todas é para o inferno! 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao nobre 

Deputado Jose Stédile, do PSB do Rio Grande do Sul, por 1 minuto.  

 O SR. JOSE STÉDILE - Sr. Presidente, eu estou inscrito nas Breves 

Comunicações. Então, queria pedir 1 minuto a mais a V.Exa., para retirar minha 

inscrição no outro período.  

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Então eu lhe dou mais 1 minuto, e 

V.Exa. retira a inscrição. Pode voltar o tempo do nobre Deputado, por favor, e 

conceder 2 minutos para o seu pronunciamento.  

 O SR. JOSE STÉDILE (PSB-RS. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. 

Presidente.  

 Sras. e Srs. Deputados, é uma vergonha o que está acontecendo com esta 

Casa nestas duas semanas. O Brasil inteiro está em crise, as pessoas 

desempregadas, e nós, que deveríamos dar o exemplo de trabalho, de procura de 

soluções para o Brasil, não temos tido sessões.  

 E qual é o motivo de não termos sessões? Festa junina! Que bom que o povo 

tenha festas, é importante que se comemore o São João, mas Deputados se 

ausentarem do plenário e nós não termos sessões por termos festa junina! Já temos 

o carnaval, as festas juninas, daqui a uns dias vamos ter a Semana Farroupilha, do 

Rio Grande do Sul! Daqui a pouco cada Estado vai dizer que não precisa vir porque 

tem a sua festa regional! 

  Isso é um absurdo! É um desrespeito ao dinheiro público, um desrespeito à 

Nação, um desrespeito à nossa função, que é fiscalizar e legislar. O povo espera 

que esta Câmara dos Deputados encontre soluções para o desemprego, para a 
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Previdência, para os graves problemas que o Brasil vive, e que não nos ausentemos 

dessa função.  

 Como se não bastasse isso, Sr. Presidente, é lamentável o que o Presidente 

interino desta Casa, Deputado Waldir Maranhão, fez neste final de semana: 

cancelou as sessões, depois voltou atrás; conforme a pressão, ele ia mudando.  

 Saibam que, como faz a maior parte dos Deputados, eu compro as 

passagens de ida e vinda do meu Estado antecipadamente para pagar barato. Isso é 

dinheiro público! Transferindo as passagens, temos que pagar pelo preço atual. 

 Eu estava calculando que, no mínimo, meio milhão de reais foram gastos a 

mais nesse negócio de compra passagem, altera passagem. Isso é dinheiro público 

gasto de forma irregular, ilegítima, e nós devemos ter vergonha e corrigir essas 

falhas que estão acontecendo em nossa Casa. 

 Era isso, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Com a palavra a Deputada Alice 

Portugal, do PCdoB da Bahia, por 1 minuto. 

 A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, quero registrar, com muito pesar, o falecimento do Prof. Eustáquio 

Linhares, grande farmacêutico, professor da Faculdade de Farmácia da 

Universidade Federal da Bahia, toxicologista e homem de consciência plena.  

 Lutou durante muitos anos contra um câncer, com tanta dignidade que até os 

últimos dias dava opiniões sobre o desenvolvimento da profissão farmacêutica em 

nosso País. 

 Deixa a família, mas deixa também muitos amigos e admiradores que foram 

os aprendizes da sua grande técnica, da sua grande arte, que é a arte da farmácia. 

 Dr. Eustáquio, portanto, sai do cenário e deixa, sem dúvida, um rastro de 

grande amor pela profissão farmacêutica. 

 O Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia, o nosso Conselho 

Federal de Farmácia e o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado da Bahia 

lamentaram profundamente essa perda. 

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

feito o registro. 

 Eu aproveito o registro de V.Exa. para fazer também um registro. Faleceu, no 

Estado do Espírito Santo, Milson Henriques, que era um escritor, um ator, um diretor 

de teatro, um cartunista, uma pessoa muito importante para a cultura do Estado do 

Espírito Santo. 

 Muito obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao próximo orador 

inscrito, Deputado Luiz Couto, por 1 minuto. 

 O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço 

seja dado como lido pronunciamento sobre o Dia Internacional de Apoio às Vítimas 

de Tortura, que foi instituído pelas Nações Unidas, em 12 de dezembro de 1997, por 

recomendação do Conselho Econômico e Social — ECOSOC, tendo em vista a luta 

pela erradicação total da tortura e aplicação efetiva da Convenção contra a Tortura e 

Outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes (Resolução nº 39, de 

1946), que entrou em vigor em 26 de junho de 1987.  

 Nesse aspecto, nós queremos dizer que, infelizmente, ainda há muita tortura 

em nosso País, e isso prova a necessidade de que nós temos, efetivamente, que 

acabar com essa maldade que é a prática da tortura, do tratamento cruel, desumano 

e degradante. 

 Muito obrigado. 

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

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem, dia 26 de junho de 2016, o 

mundo voltou seu olhar para o Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura, 

instituído pelas Nações Unidas em 12 de dezembro de 1997, por recomendação do 

Conselho Económico e Social (Decisão 1997/251), que proclamou 26 de junho o Dia 

Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura (Organização das Nações Unidas, 

Resolução 52/149) com vistas à erradicação total da tortura e a aplicação efetiva da 
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Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes (Resolução 39/46), que entrou em vigor em 26 de junho de 1987. 

 O crime de tortura é uma pratica como um dos atos mais abomináveis que os 

seres humanos cometem contra os seus próprios irmãos em Cristo. Hoje, falo como 

Parlamentar e também como Sacerdote da Igreja Católica. Nossa santa e iluminada 

Bíblia Sagrada nos ensina a amar o próximo. Jesus nos ensina a amar como 

mandamento. Nosso Salvador sofreu as consequências da tortura na cruz do 

calvário, por causa do ódio, da intolerância religiosa e da ambição aos poderes 

terrenos e por amar a todos com igualdade. 

 O Brasil já obteve um passado mais obscuro que hoje. A ditadura militar 

devastou nosso País sob o propósito da tortura. Essas raízes de amargura ainda 

causam medo, dor e sofrimento na sociedade atual.  

 A tortura ainda reina em alguns setores públicos e privados deste País, e 

precisa ser extinta de uma vez por todas. Exemplo maior é o conluio psicológico 

como a grande mídia, a Oposição e setores privados acusaram de forma caluniosa e 

medíocre nossa Presidenta da Republica Dilma Rousseff. Seu mandato foi legitimo, 

através de votos populares, mas por causa da tortura e do conluio criminoso 

golpearam a Constituição e afastaram nossa Presidenta.   

 Portanto, faz-se necessário enxergar a verdade, ver a verdade seja na 

política, seja na sociedade brasileira. É preciso mais esforços para se enfrentar uma 

das práticas mais violentas e degradantes à condição humana, que é a tortura. A 

Convenção contra a Tortura e Outras Penas Cruéis ou Degradantes define a tortura 

como sendo “ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são 

infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de terceira pessoa, 
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informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou terceira pessoa tenha 

cometido ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou 

outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer 

natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público 

ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o 

seu consentimento ou aquiescência”. 

 Fui Relator do Projeto de Lei nº 5.546, de 2001, dos Deputados Nilmário 

Miranda (PT-MG) e Nelson Pellegrino (PT-BA), que criou o Sistema Nacional de 

Prevenção e Combate à Tortura com o objetivo de evitar crimes nas delegacias e 

demais locais onde pessoas são detidas sob custódia do poder público. 

 Finalizando, Sr. Presidente, já disse uma vez e volto com a mesma tese de 

que o fenômeno da tortura precisa ser enfrentado com profundidade em nosso País. 

A tortura, inclusive a tortura psicológica, ainda se faz presente em muitas 

delegacias, penitenciárias e setores públicos e privados, sobretudo em âmbito 

federal, estadual e municipal, e precisamos dar um basta a isso.  

 Tortura nunca mais! 

 Era o que tinha a dizer. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 162.2.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 28/06/2016  Montagem: 4176 
 
 

 13 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Com a palavra o Deputado Vitor 

Valim, do PMDB do Ceará, por 1 minuto. 

 O SR. VITOR VALIM (Bloco/PMDB-CE. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, demais Parlamentares, primeiro, quero lamentar a decisão do Deputado 

Waldir desastroso Maranhão, porque o prejuízo que ele deu à Nação com a 

remarcação ou com a compra de passagens pelos Deputados na última hora foi 

enorme. Infelizmente, esse Presidente interino não tem mais sentido em 

permanecer. 

 Outra coisa, Sr. Presidente: aproveito aqui a presença desse aguerrido 

Deputado Darcísio Perondi, meu nobre Deputado Perondi, e de outros 

Parlamentares para dizer que tivemos, há pouco tempo, um ex-Ministro preso, Paulo 

Bernardo, em decorrência dos empréstimos consignados. Eu vou fazer o meu papel, 

como Deputado Federal, apesar de no meu Estado isso não ter acontecido. 

 O mesmo modus operandi que acontecia aqui em Brasília, onde de 70 em 70 

centavos os gatunos roubaram milhões, está acontecendo em todos os Estados.  

 Por isso, estou colhendo assinaturas e dando entrada hoje à CPI dos 

Consignados para pegar esses gatunos que estão roubando de 70 em 70 centavos.  

 Muito 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 Deputado Zé 

Geraldo, por 1 minuto.  

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

e Srs. Deputados, quero deixar registrada esta breve comunicação e pedir que o 

programa A Voz do Brasil e todos os meios de comunicação desta Casa deem 

ampla divulgação ao pronunciamento que faço.  

 Refiro-me à inauguração que vai acontecer amanhã, na Ilha de Marajó, no 

Pará, no Município de Ponta de Pedras, de um linhão de transmissão de energia, 

isso tudo graças ao Governo da Presidenta Dilma, ela que, dentre os Presidentes da 

República, foi quem mais investiu no setor elétrico neste País, desde o Programa 

Luz para Todos, a construção de hidrelétricas, a transmissão e distribuição de 

energia por este Brasil afora, inclusive na Região Norte do Brasil. 

 Então, amanhã estará acontecendo essa inauguração em Ponta de Pedras, 

na Ilha de Marajó, no Pará.  

 Obrigado, Sr. Presidente. 

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



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 162.2.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 28/06/2016  Montagem: 4176 
 
 

 15 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Pelo PSOL do Rio de Janeiro, com a 

palavra o Deputado Glauber Braga. 

 O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu gostaria que fosse dada como lida carta 

encaminhada pelas Associações de ex-Presos e Perseguidos Políticos do Brasil ao 

Líder do Governo interino no Senado Federal, em que dizem: 

“Representantes de entidades de anistiados e 

anistiandos que esta subscrevem, reunidos em Brasília 

nos dias 14 e 15 de junho de 2016, deliberaram a respeito 

do contido na Portaria do Sr. Ministro da Justiça e 

Cidadania, n° 611, datada de 10 de junho de 2016, anexa, 

e levamos ao conhecimento de V.Exa. os seguintes 

pontos:  

1) Causa-nos extrema preocupação a inclusão das 

atividades da Comissão de Anistia nas restrições de 

liberação de gastos adotadas na referida Portaria;  

2) Para os anistiandos e anistiados é de 

fundamental importância a manutenção das atividades da 

Comissão de Anistia, sem qualquer interrupção, uma vez 

que as suas relevantes atividades são previstas na 

Constituição Federal de 1988 e procuram reparar, em 

nome da Nação, as perseguições políticas (...)  

Atenciosamente.” 

 Sr. Presidente, peço seja considerada lida por completo a referida carta.  
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - E que seja divulgada no programa A 

Voz do Brasil, nobre Deputado.  

 

CARTA A QUE SE REFERE O ORADOR 

Associações de ex-Presos e Perseguidos Políticos do Brasil 

Ao 

Excelentíssimo Senhor Senador Aloysio Nunes Ferreira 

DD Líder do Governo no SENADO DA REPÚBLICA 

Congresso Nacional 

Brasília-DF 

Representantes de entidades de anistiados e anistiandos que esta 

subscrevem, reunidos em Brasília nos dia 14 e 15 de junho de 2016, deliberaram a 

respeito do contido na Portaria do Sr. Ministro da Justiça e Cidadania, nº 611, datada 

de 10 e junho de 2016 anexa e levamos ao conhecimento de V.Exa, os seguintes 

pontos: 

1) Causa-nos extrema preocupação a inclusão das atividades da Comissão 

de Anistia nas restrições de liberação de gastos adotadas na referida Portaria; 

2) Para os anistiandos e anistiados é de fundamental importância a 

manutenção das atividades da Comissão de Anistia, sem qualquer interrupção, uma 

vez que as suas relevantes atividades são previstas na CF/88 e procura reparar, em 

nome da nação, as perseguições políticas vividas nos anos de ditadura civil-militar, 

contribuindo para a concretização da Justiça; 

3) Sabemos que é de conhecimento de V.Exa que os destinatários 

remanescentes da Lei n° 10.559/02, já idosos, alguns doentes, com média etária de 

70 anos. O longo tempo transcorrido desde da perseguição até a presente data, 

tornam esse processo extremamente desgastante e humilhante perante a família e a 

sociedade. 

Neste sentido, desejamos sensibilizar VExa em busca de apoio às nossas 

reais expectativas para que a Comissão de Anistia seja mantida e dinamizada com 

as verbas necessárias para os deslocamentos de seus membros, que exercem os 
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trabalhos, de forma voluntária e sem remuneração, propiciando a instauração das 

sessões de julgamento, devendo em nossa visão, as atividades da Comissão serem 

inseridas nas exceções constantes no art. 3º da Portaria n° 611, de 10 de junho de 

2016. 

Por outro lado, observamos que, a partir de 2008/09, houve reiterada 

inobservância nos termos explícitos da lei, com prejuízos aos seus destinatários por 

parte da Comissão de Anistia. 

Ante o exposto, solicitamos os seus valiosos préstimos para agir junto à 

Presidência da República e Ministério da Justiça, viabilizando uma audiência de uma 

Comissão de representantes dos anistiandos/anistiados políticos. 

Renovando os votos de elevada estima e consideração, 

Atenciosamente. 

Pelas entidades: 

 

Ministério da Justiça e Cidadania Gabinete do Ministro 

Portaria N°611, de 10 de junho de 2016 

Ministério da Justiça e Cidadania 

Gabinete dMinistro 

DOU de 13/06/2016 (nº 111, Seção 1, pág. 22) 

Suspende a realização de atos de gestão no âmbito do Ministério da Justiça e 

Cidadania. 

O Ministro de Estado da Justiça e Cidadania, no uso das atribuições que lhe 

conferem o art. 87, parágrafo único, incisos I e IV, da Constituição; o art. 27, inciso 

VIII, da Lei n° 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto n° 7,689, de 2 de março de 

2012, e a Medida Provisória n° 726, de 12 de maio de 2016, resolve: 

Art. 1° - Ficam suspensas, por noventa dias, as delegações de competência 

relativas à celebração de contratos, convênios e instrumentos congêneres, a 

nomeação de servidores, a autorização de repasses de quaisquer valores não 

contratados, a realização de despesas com diárias e passagens, e a realização de 

eventos, no âmbito do Ministério da Justiça e Cidadania, ressalvados os atos 

relacionados: 

I - a operações e atividades da Força Nacional de Segurança Pública; 
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II - às ações de preparação e mobilização para a realização dos Jogos 

Olímpicos de 2016; 

III - ao cumprimento de decisões judiciais; 

IV- à execução do orçamento impositivo; e 

V - à gestão da folha de pagamento de pessoal. 

Parágrafo único - A liberação de recursos financeiros para a execução de 

convênios e instrumentos congêneres ficará condicionada à autorização do Ministro 

de Estado da Justiça e Cidadania. 

Art, 2° - O Ministro de Estado da Justiça e Cidadania poderá, durante o 

período de suspensão, autorizar a realização dos atos referidos no art. 1°. 

Art. 3° - A suspensão de que trata esta Portaria não se aplica à Secretaria 

Executiva do Ministério da Justiça e Cidadania, ao Departamento de Policia Federal 

e ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Alexandre de Moraes 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado 

Chico Alencar. Depois, falará o Deputado Darcísio Perondi. 

 O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente 

Manato, Srs. Deputados, nós estamos aqui um pouco colocados na condição de 

bobos. Da Corte, será? 

 Estou aqui com o registro. O Presidente interino, inclusive abusando da 

paciência do servidor público Silvio Avelino da Silva, fez nada menos do que cinco 

comunicados sobre os nossos trabalhos desta semana:  

 O primeiro, na quinta-feira, às 17 horas, confirmando que o Colégio de 

Líderes decidira sessões ordinárias, ontem, hoje, votação; 

 O segundo, na sexta-feira, às 13h27min, cancelando as sessões; 

 O terceiro, no sábado, às 21h19min, voltando a manter as sessões 

deliberativas; 

 O quarto, no domingo, às 11h13min, aí já ele próprio Waldir “Trapalhão” 

Maranhão; 

 E o quinto comunicado, no próprio domingo, às 13h23min, dizendo: “Vai haver 

sessão, sim, mas quem não quiser vir que não venha”. 

 Vamos ter sessões “ma non troppo”. Isso é um deboche com o Parlamento e 

com o conjunto de Deputados.  

 É preciso resolver isso. 

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

Chico Alencar. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Tem a palavra o nobre Líder Darcísio 

Perondi, do PMDB do Rio Grande do Sul. 

 O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - 

Bom dia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados! Respira-se no Brasil um novo 

clima, um clima de confiança, de esperança, de que dessa grave crise moral, ética, 

fiscal e macroeconômica nós possamos sair. Já há sinais, mas sinais tênues, de 

recuperação do mercado, confiança do investidor, confiança no consumidor. São 

tênues sinais, que significam luzes nesta crise. 

 Parabéns, Sr. Presidente da República! Há Presidente da República com 

competência no Brasil, hoje! 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Tem a palavra o Deputado Leônidas 

Cristino, do PDT do Ceará. 

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

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Taxa de Mortalidade Infantil de Sobral, a 

minha cidade, é de 7,4 óbitos por mil nascidos vivos. O indicador é o menor do Norte 

e Nordeste do País e corresponde aos primeiros 4 meses deste ano, conforme o 

Sistema de Informações Sobre Nascidos Vivos — SINASC, do Ministério da Saúde.  

 No Brasil, a Taxa de Mortalidade Infantil em 2015 é de 16 óbitos por cada 

grupo de mil nascidos vivos; a da Rússia é de 7/1.000; a da China é de 15/1.000; a 

da Índia é de 43/1.000; e a da África do Sul, de 42/1.000, conforme dados da CIA de 

2014 sobre os países do BRICS. Na liderança do ranking estão Japão, Mônaco e 

Noruega, com 2/1.000. Segundo a mesma fonte, a taxa nos Estados Unidos é de 

6/1.000 e no Canadá, de 5/1.000. 

 A Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária é gestora do SINASC. Os dados, 

que são alimentados pela Declaração de Nascido Vivo dos estabelecimentos de 

saúde e cartórios, possibilitam a construção de indicadores para o planejamento de 

gestão dos serviços de saúde. 

 A Taxa de Mortalidade Infantil em Sobral em 1997 era de 43 óbitos por mil 

nascidos vivos. Desde então, tem caído de forma gradual, o que demonstra a 

consistência das políticas públicas do Município. A formulação dos programas na 

gestão Cid Gomes (1997-2004) trouxe o primeiro impacto. O processo continuou em 

evolução quando fui Prefeito (2005-2010) e avança na gestão de Veveu Arruda. 

 O êxito do Município na educação, de reconhecimento nacional, influi na 

saúde, assim como no saneamento e geração de emprego. Sobral já foi premiada 
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diversas vezes pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) pela 

capacidade de inovação na modernização das políticas públicas para crianças e 

adolescentes e pela redução na taxa de mortalidade infantil. 

 Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a divulgação do meu 

pronunciamento nos meios de comunicação da Câmara dos Deputados. 

 Muito obrigado. 

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

Assim será feito. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Com a palavra o nobre Deputado 

Altineu Côrtes, por 1 minuto. 

 O SR. ALTINEU CÔRTES (Bloco/PMDB-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, eu quero registrar aqui, com profunda tristeza, o que vem passando o 

funcionalismo público no Rio de Janeiro. Os funcionários não receberam o salário do 

mês de maio até hoje. Receberam apenas uma parcela do salário e ainda não têm 

data para receber a segunda parcela. 

 Nós sabemos do esforço do Governador Francisco Dornelles. O Presidente 

Michel Temer anunciou ajuda ao Estado do Rio de Janeiro, mas essa ajuda precisa 

chegar com urgência. Tivemos na semana passada uma reunião histórica para a 

renegociação das dívidas dos Estados, mas o Rio de Janeiro precisa de socorro 

imediato. 

 Esperamos que o Governador Francisco Dornelles dê resposta o mais rápido 

possível para essa situação do funcionalismo público. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Deputado Cabo Sabino, V.Exa. quer 

falar por 1 minuto? Eu vou começar a chamar os Deputados para falarem por 3 

minutos. 

 O SR. CABO SABINO - Não serão 5 minutos, Sr. Presidente? V.Exa. pode 

juntar os meus 3 minutos...? 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Não, não posso. Mas posso dar a 

palavra a V.Exa. por 1 minuto agora. 

 O SR. CABO SABINO (PR-CE. Sem revisão do orador.) - Pois não, 

Excelência. 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero aqui parabenizar o Município 

de Maracanaú, Região Metropolitana do Estado do Ceará, que fez uma das maiores 

festas juninas do meu Estado, com uma megainfraestrutura, levando mais da 

metade da população àquele evento, àquele local, proporcionando lazer a uma 

população simples, carente, humilde, mas mostrando compromisso, acima de tudo, 

com aquela população e com a gente do Município de Maracanaú. 

 Parabenizo o Prefeito Firmo Camurça, bem como Roberto Pessoa, dois 

grandes nomes da política cearense. Roberto Pessoa, por sinal, que foi Deputado 

nesta Casa, foi homenageado, e foi uma justa homenagem àquele homem público, 

que tem dedicado sua vida para o crescimento, a expansão e o desenvolvimento do 

Município de Maracanaú. 

 Parabéns, Roberto Pessoa! Parabéns, Firmo Camurça! 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra à nobre Deputada 

Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. 

 V.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna. 

 A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Pela ordem. Sem revisão da 

oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, voltamos a esta Casa no dia de 

hoje com toda a polêmica acerca das convocações e desconvocações, mas gostaria 

de registrar que, de fato, a cultura brasileira, em especial em toda a Região 

Nordeste, exige que os representantes populares estejam nessas manifestações 

culturais, que são públicas e massivas. 

 Então, parece-me que nós devemos garantir o devido funcionamento da 

Casa, mas não devemos artificializar ou tentar constituir inclusive um cisma acerca 

do calendário nacional das regiões. Isso acontece de fato em alguns momentos do 

País. Este é um deles, e isso é, de fato, uma rotina. Todos os anos temos esse 

pequeno intervalo.  

 Nesta semana, no entanto, isso não se justifica, a não ser para as 

articulações das eleições municipais. E o que eu tenho da dizer a esse respeito é 

que eleições municipais do ano de 2016 serão eleições nacionais. Nós estaremos 

trabalhando a discussão acerca do destino dos Municípios, mas ninguém conseguirá 

fugir do diapasão, da circunstância nacional que foi criada a partir de um ato de 

vingança do Presidente afastado da Câmara dos Deputados, Sr. Eduardo Cunha. 

 Esse fim de semana, mais uma vez, tivemos uma notícia que comprova, após 

a abertura do processo de impeachment aprovada por esta Casa, numa sessão 

memorável, que, se os Deputados tivessem votado com a sua digital, o Brasil não 

saberia o perfil e a característica de cada Parlamentar, mas os 10 segundos foram 
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reveladores; os 10 segundos foram os segundos que mostraram à Nação o perfil e o 

rosto de cada um. Votaram pela mãe, pelo pai, pelo filho, pelo torturador, e não 

havia sedimento para se afastar uma mulher honrada. 

 Então, eu espero que o Senado conclua, com sua auditoria, que não houve 

pedaladas. Portanto, não há crime, não há consistência. Um atraso de dias em 

pagamento de contas do Estado não configura empréstimo. Empréstimo tem 

contrato; empréstimo tem cláusulas a serem seguidas; empréstimo tem punição. 

Dívida tem juros. É diferente. Então, não há consistência. Houve uma armação 

política para uma alternância forçosa.  

 Ao conversar com uma Deputada sobre não votar pelo impeachment, porque 

havia eleições marcadas para 2018, ela me disse: “Mas em 2018, Alice, tem o povo”. 

É o povo! É o povo mesmo que precisa ser consultado!  

 Por isso, a minha defesa, de maneira muito serena e muito convicta, é de que 

a Presidenta Dilma volte e acene para este Parlamento e para o povo brasileiro com 

a possiblidade de uma consulta popular sobre haver ou não eleições, ainda este ano 

ou no ano que vem, para a Presidência da República. 

 Portanto, a inconsistência está comprovada, e aqui eu venho registrar essa 

comprovação. O Sr. Eduardo Cunha deve ser cassado, e as movimentações já 

acontecem para a eleição de uma nova Presidência para esta Câmara dos 

Deputados e seus respectivos Vice-Presidentes. Os candidatos já se aproximam 

neste momento, pois nós precisamos, de fato, dar outro perfil, dar outra estatura a 

esta Casa. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputada.  
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao nobre Líder do 

PDT do Rio Grande do Sul, Deputado Afonso Motta, por 1 minuto. 

 O SR. AFONSO MOTTA (PDT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente 

Carlos Manato, quero registrar a presença entre nós do Vereador Fábio Ferreira 

Dias, de Pinheiro Machado, cidade do Rio Grande do Sul que leva o nome do nosso 

grande Senador Pinheiro Machado.  

 Para nosso orgulho e satisfação, comparece aqui na Casa o Vereador Fábio, 

pedindo emendas parlamentares, fazendo encaminhamentos do interesse do seu 

Município.  

 Muito obrigado, Vereador Fábio, e obrigado pela sua tolerância, Sr. 

Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Vereador Fábio, de 

Pinheiro Machado. É um prazer. V.Exa. está aqui com um grande líder. O seu 

Estado e a sua cidade estão muito bem representados.  
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao nobre 

Deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, por 3 minutos. 

 O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em um piscar de olhos cai um Ministro 

capitalista do Governo golpista e ilegítimo que temos hoje. Este fato encontra-se 

diante de um fenômeno do sistema capitalista, que é o utilitarismo pragmatista, em 

que se encontram os negócios escusos, as negociatas, as especulações e as 

maracutaias. 

 Diante desta realidade, nossa legitima Presidenta Dilma Rousseff tem cuidado 

de sua vocação e de sua missão, alimentando-as e realimentando-as de sonhos e 

utopias e das graças de Deus, nos braços do povo. Sei que muitas vezes nossa 

Presidenta passou por momentos difíceis na vida pessoal e política. As desilusões, 

os desânimos, os desalentos, as decepções e as desmotivações fizeram dela uma 

mulher forte e audaciosa. Vemos que, para superar estas posturas negativas, Dilma 

está buscando o abraço do povo nordestino. Ela esteve presente recentemente na 

Paraíba, em Pernambuco e na Bahia, buscando e vivendo posturas positivas, como 

a humildade, a mansidão, a paciência, a amabilidade, a unidade, a paz, o amor, a fé, 

a justiça e a esperança. 

 Seus adversários políticos tentarão eliminá-la a qualquer custo. As 

características de seus adversários se dão por meio de calúnias, injúrias, 

difamações, deslealdades e denúncias falsas e rasteiras. Tentarão eliminá-la 

moralmente através de acusações levianas contra a honra e a intimidade da pessoa, 

com invenções e falsidades divulgadas nos meios de comunicação. Usarão também 

a eliminação ética para pará-la, o que acontece quando se desqualifica uma pessoa, 
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atingindo sua integridade e dignidade, quando se mente e acusa falsamente e 

quando se age de má-fé, colocando na boca da pessoa o que ela não disse. 

 Para superar estas tentativas de eliminação, a nossa Presidenta buscou força 

nas urnas e a perseverança. Ela buscou uma fé lúcida, eficaz, eficiente, efetiva, um 

amor incondicional que não dorme, e teve muita paciência e coragem, em busca da 

verdade e da humildade para assegurar uma luta justa. 

 Eu, como Parlamentar, defino o Governo que tentou golpeá-la através de um 

golpe de Estado como um governo retrógrado e enganador. Estas são as melhores 

palavras que podemos definir o caráter do Governo ilegítimo de Michel Temer. 

 Foram, em menos de 2 meses, retrocessos na cultura, retrocessos na saúde, 

retrocessos na educação, retrocessos na política social, retrocessos nos direitos dos 

trabalhadores e trabalhadoras, retrocessos nos direitos dos índios, dos negros, das 

comunidades LGBTs, retrocessos nos direitos humanos, retrocessos em tudo. Estes 

são apenas alguns retrocessos de muitos que em apenas 2 meses o golpista Michel 

Temer atentou contra o Brasil e contra o povo deste País. 

 Como afirmou nossa Presidenta, “eles estão executado um desmonte das 

políticas sociais implementadas nos últimos tempos, como o Bolsa Família, o Minha 

Casa, Minha Vida e o SUS”. 

 É preciso, antes de mais nada, procurar identificar as origens do sentimento 

anti-Temer, para poder entender os objetivos da sanha implacável dos nossos 

inimigos. Não se explica a desapiedada campanha movida contra um grande 

estadista por motivações de simples ódio pessoal. Existe algo de mais concreto, de 

mais substancial. Golpe e retrocessos são duas ações absurdas, anticonstitucionais, 

espúrias, que não resistiram à sua própria fraqueza, ruindo em meio ao desaponto 
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dos que se opunham desesperadamente ao cumprimento da vontade soberana do 

povo. É isto que o povo está vendo e as ruas já estão respondendo. E agora 

novamente eles vêm para dizer que há mudança. Mudança para pior não é 

mudança, não; é retrocesso.  

 Fora, Temer! Fora, Cunha! E para Dilma a voz é cantada e suave: “Dilma 

guerreira do povo brasileiro!”. 

 Por tudo isso, Sr. Presidente, eu gostaria que fosse dada a devida 

publicidade, nos meios de comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil, a 

este meu pronunciamento. 

 Era o que tinha a dizer. 

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

Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado Vitor 

Valim, do PMDB do Ceará.  

 V.Exa. tem 3 minutos na tribuna. 

 O SR. VITOR VALIM (Bloco/PMDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 

- Sr. Presidente, demais Parlamentares, eu quero chamar a atenção aqui para esse 

grande esquemão que havia no Governo Federal e que infelizmente se aplica 

praticamente em todos os Estados. 

 Infelizmente, a Assembleia Legislativa do meu Estado não fez o seu papel, 

que era abrir uma CPI sobre os empréstimos consignados que havia no Estado do 

Ceará, porque sobre isso paira uma grande dúvida. Inclusive já houve operações e 

denúncias do Ministério Público, mas a Assembleia do meu Estado não fez o seu 

papel. 

 No entanto, irei fazer o meu papel como Parlamentar. Estou colhendo 

assinaturas para abrir a CPI do Empréstimo Consignado. Recentemente, tivemos 

uma operação da Polícia Federal, com mais de 11 mandados de prisão, 40 

mandados de busca e apreensão, 14 mandados de condução coercitiva, inclusive 

com a prisão do ex-Ministro Paulo Bernardo. 

 Há pouco tempo, eu ouvi uma Parlamentar do puxadinho do PT, que não é do 

PT, mas é dos puxadinhos e agregados, dizer: “Não, não há indícios! É uma mulher 

honrada! É todo o mundo honrado!”. 

 Então, meus amigos, os integrantes do Ministério Público são corruptos, a 

Justiça é corrupta, os delegados que estão indiciando são corruptos, todo o mundo é 

corrupto. Mas onde estão os três últimos tesoureiros do PT? Atrás das grades. Onde 

estão as ex-figuras que, quando eram indiciadas, investigadas, nos auditórios do PT, 
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ficavam com o punho cerrado, defendendo, defendendo? Hoje em dia, aqueles que 

eles defendiam estão vendo o sol nascer quadrado. 

 Portanto, para não pairar nenhuma dúvida, para que possamos investigar e 

elucidar esse caso do empréstimo consignado, que começou no Ministério do 

Planejamento e que envolveu o ex-Ministro Paulo Bernardo, como também Valter 

Correia, olhem quem apareceu novamente: João Vaccari Neto, ex-tesoureiro do PT. 

 Por isso, está na hora de esta Casa fazer o seu papel, investigar. Eu estou 

colhendo assinaturas e espero que aqueles inclusive de partidos que muito 

combatem a corrupção, como o PSOL, possam assinar esta lista, para que 

venhamos abrir a CPI. E quem não deve não teme. É um ditado muito antigo. 

 Que se investigue essa caixa-preta dos setentinhas, dos 70 centavos que iam 

para as mãos de alguns corruptos aqui do Governo Federal, porque, infelizmente, o 

mesmo modus operandi se estende pelos outros Estados. 

 Sr. Presidente, vou só pedir a V.Exa. mais 1 minuto de tolerância, porque eu 

quero tratar de assunto que inclusive envolve as mulheres. Refiro-me a um projeto 

de lei que eu tenho nesta Casa, cujo Relator na CCJ, se não me engano, é o 

Deputado Delegado Éder Mauro, a quem já pedi que faça a relatoria.  

 O projeto trata da criação do Cadastro Nacional dos Pedófilos. Muito se fala 

de violência sexual. Recentemente tivemos o estupro coletivo no Maranhão, se eu 

não me engano, e no Rio de Janeiro também. Então, está na hora de fazermos um 

cadastro nacional. Não tem como anteciparmos os crimes dos pedófilos, dos 

estupradores, mas tem como depois fazermos esse cadastro nacional. 

 Nos países evoluídos, um pedófilo, que é um psicopata, ao sair da prisão, tem 

que constantemente prestar contas à União, ao Estado, ao Município, de onde está 
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trabalhando. Ele fica impossibilitado de trabalhar em locais onde sua tara psicológica 

seja uma ameaça, locais com crianças e adolescentes. 

 Então, é por isso que eu venho batendo nessa tecla de que nós temos que 

fazer o Cadastro Nacional dos Pedófilos urgentemente, para que possamos prevenir 

outros crimes que esses monstros possam vir a cometer. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Eu é que agradeço, nobre Deputado. 

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Polícia Federal realizou 

recentemente, em Fortaleza, mais uma operação para combater o crime de 

pornografia infantil na Internet. Quero louvar aqui a importância do trabalho policial e 

destacar proposta de minha autoria que cria o Cadastro Nacional de Pedófilos, 

visando oferecer um novo instrumento de apoio à atuação permanente das 

autoridades nessa área. 

 No dia 16 de junho, policiais federais deflagraram, na Capital do Ceará, a 

“Operação Alanis”, em cumprimento a três mandados judiciais. Os alvos eram 

suspeitos de compartilhar na Internet imagens de pornografia infantil, e por isso 

houve apreensão de equipamentos de informática, que agora serão submetidos a 

perícia. O nome da operação faz referência à menina Alanis Maria Laurindo de 

Oliveira, de 5 anos, sequestrada, estuprada e morta em 2010, num crime pavoroso 

que chocou o País. 

 No mês de janeiro passado, a Polícia Federal já havia realizado uma ação 

denominada “Sem Fronteiras” para cumprir quatro mandados de busca e apreensão 
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na Capital e nos Municípios de Caucaia e Itapipoca, além de várias outras levadas a 

efeito em 2014. 

 É indispensável que essas operações tenham prosseguimento, Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados! A pornografia infantil, que é uma forma de 

pedofilia cada vez mais explorada desde o advento da Internet, incide sobre a faixa 

etária mais vulnerável da população e deve ser repudiada e combatida com o 

máximo rigor. O Estatuto da Criança e do Adolescente considera crime “oferecer, 

trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, 

inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro 

registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou 

adolescente”; e, também, “adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, 

fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou 

pornográfica envolvendo criança ou adolescente”. 

 Em 10 anos, a ONG SaferNet Brasil, que atua contra crimes virtuais, recebeu 

e processou mais de 1,4 milhão de denúncias anônimas de pornografia infantil, 

envolvendo quase 300 mil páginas diferentes na Internet, escritas em nove idiomas. 

Em 2013, segundo essa entidade, a pornografia infantil foi o crime virtual mais 

denunciado no Brasil. 

 Como se trata de um delito em geral praticado várias vezes pelas mesmas 

pessoas, julguei conveniente apresentar a esta Casa o Projeto de Lei nº 629, de 

2015, que dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos. 

 Nos termos da minha proposição, o Cadastro, reunindo informações relativas 

a suspeitos e condenados por pedofilia, será mantido pelo Poder Executivo e 

operado em convênios celebrados com as Unidades da Federação para acesso e 
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alimentação pelos seus órgãos de segurança pública, Ministério Público e Poder 

Judiciário. 

 Assim, munidos de uma nova e poderosa ferramenta, a União, os Estados e 

os Municípios poderão fazer o acompanhamento dos pedófilos, evitando que voltem 

a cometer crimes. Afinal, os órgãos de segurança e a Justiça não podem ser 

ultrapassados pela sofisticação e a agilidade dos criminosos, que muitas vezes 

espalham conteúdos pornográficos a partir de blogs e sites operados fora das 

nossas fronteiras e utilizam recursos tecnológicos avançados. 

 Espero, por isso, que o PL 629, de 2015, já aprovado na Comissão de 

Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, e atualmente aguardando o 

exame da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, mereça o apoio das 

Sras. e dos Srs. Deputados. 

 Muito obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Passo a palavra ao Deputado 

Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo. 

 V.Exa., nobre Deputado, tem até 3 minutos na tribuna. 

 O SR. EDUARDO CURY (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Bom dia, Sr. 

Presidente, Deputado Carlos Manato. Bom dia, demais colegas Deputados e 

Deputadas. 

 Eu queria registrar que hoje é mais um dia em que poderíamos estar 

produzindo, trabalhando na aprovação das reformas ou na análise de medidas 

provisórias, fazendo o Brasil andar. Pelo menos, é isso o que a sociedade, a 

população espera de nós. E, por uma confusão, por falta de clareza da direção da 

Mesa, do Presidente interino, o Deputado Waldir Maranhão, nós estamos nessa 

situação. Isso não é bom para o País. 

A Câmara e os políticos estão com uma imagem extremamente ruim, e em 

grande parte há razão para isso. Nós não podemos deixar de colaborar para que 

isso se modifique. 

 Nós tivemos um processo traumático de troca da Presidência nas últimas 

semanas. Agora, a Câmara dos Deputados e o Senado poderiam dar o exemplo, 

trabalhando mais, mostrando à sociedade que estão dispostos a discutir os temas 

importantes. Reformas estão por vir, medidas provisórias, daqui a pouco, trancarão 

a pauta, e nós não temos nenhuma agenda para trabalhar, nem sabíamos se 

poderíamos vir a Brasília para trabalhar. Ontem, eu e vários colegas estávamos aqui 

e não sabíamos se teríamos sessão ou não. Isso é muito ruim para o País, na 

situação em que ele se encontra. 
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 Eu faço um apelo ao Presidente interino para que, enquanto S.Exa. não deixa 

o cargo, nós possamos trabalhar. A sociedade assim espera. Os partidos que 

compõem a base ou que são da Oposição, eu tenho certeza, gostariam de discutir 

as matérias importantes. 

 Provavelmente, este semestre, vamos discutir a reforma da Previdência. A 

Previdência, como está, não se sustenta. O Governo não vai conseguir andar sem 

analisar uma reforma tributária. Há também a reforma política. Nós precisamos 

enfrentar o debate da reforma política. Não faz sentido fazermos isso em casa. Aqui 

é o Parlamento, aqui é a Casa onde a sociedade se sente representada, ou, pelo 

menos, deveria sentir-se representada. Para isso, temos que trabalhar. 

 Eu vejo uma enorme vontade de inúmeros colegas que querem trabalhar, 

mas, infelizmente, falta gestão. Ou se trata de um jogo que nós não entendemos 

para o que é. Se há gente que tem interesse em que não haja sessão, para que 

prazos não corram, para que decisões sejam tomadas nas Comissões, eu não sei. 

Eu quero dizer que eu quero trabalhar e gostaria que houvesse uma diretriz. 

 Obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Eu que agradeço, nobre Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao nobre 

Deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e, em seguida, concederei ao 

Deputado Glauber Braga. 

 O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Presidente Manato, Sras. e Srs. Parlamentares, servidores, público que nos 

acompanha neste momento, esta sessão é um pouco farsesca, porque, como disse, 

recebemos nada menos do que cinco comunicados diferentes sobre os trabalhos 

desta semana, de sexta-feira até domingo à noite. 

 Isso é um absoluto desrespeito para com o próprio Parlamento! Viramos 

galhofa, a partir de uma situação que tem que ser resolvida. O Vice-Presidente e 

Presidente em exercício é um trânsfuga. Fora as omissões de praxe, quando age, 

faz bobagem. 

 É evidente que precisamos de um novo Presidente, porque o outro está 

incriminado e tem que ser cassado por este Plenário. Não adianta empurrar com a 

barriga na CCJ, dar uma semaninha inoperante a mais para a sobrevida do 

Deputado Eduardo Cunha. Só a escolha de um novo Presidente pelo Plenário da 

Casa resolverá essa crise interna que nos expõe ao ridículo. 

 Em segundo lugar, por falar em expor ao ridículo, o Presidente interino Michel 

Temer, fora da agenda, sem comunicação pública, agindo de forma não republicana, 

encontrou-se com o duplo réu e Presidente afastado, que sequer tem permissão 

para vir à Câmara, Eduardo Cunha, no domingo à noite. 

 O curioso é que o gabinete do interino reconhece o encontro no Palácio do 

Jaburu, mas Cunha o nega. Quem está mentindo aí? Desconfio de que seja 
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Eduardo Cunha. Talvez, ele seja mais versado em negar os fatos, ou mais cara de 

pau.  

 E o que fizeram lá? Segundo a nota do Palácio do Jaburu, do Michel Temer, 

conversaram sobre a conjuntura política domingo à noite, quem sabe, dividindo um 

bom vinho. Eu desconfio que conversaram, como o próprio Michel Temer falou em 

entrevista ao O Globo publicada na sexta-feira passada, sobre a situação dramática 

que Cunha vive. Talvez tenham conversado sobre a medida provisória dos portos, 

como, aliás, o ex-Deputado Ciro Gomes levantou quanto a certas aproximações de 

Cunha e Temer. Quem sabe tenham conversado sobre financiadores comuns das 

suas atividades públicas.  

 Isso tudo tem que ser exposto à Nação, porque um Presidente da República, 

ainda que interino, conversou no Palácio do Jaburu com uma figura política numa 

situação bem delicada. A Nação precisa saber o que conversaram ali. Não foi uma 

conversa privada, particular, para falar das agruras do Brexit, da eliminação da 

Inglaterra da Eurocopa, ou do Messi, que vai parar de jogar na Seleção Argentina.  

 Suponho que conversaram sobre o Brasil e sobre, quem sabe, como 

sobreviver. O caráter secreto, agora público, revelado, da reunião faz com que todos 

nós possamos fazer conjecturas. Eu imagino um pequeno diálogo deles. Cunha: 

“Presidente Michel, o senhor tem obrigação de me defender”. E Michel Temer: 

“Calma, Cunha. Fique tranquilo. Não fale nada, que o protegerei”. Que assim não 

seja! 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Do PSOL do Rio de Janeiro, concedo 

a palavra ao nobre Deputado Glauber Braga.  

V.Exa. tem 3 minutos na tribuna. 

 O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, vou ler por completo carta encaminhada pela Associação de ex-

Presos e Perseguidos Políticos do Brasil ao Líder interino e ilegítimo do Governo no 

Senado Federal.  

“Representantes de entidades de anistiados e 

anistiandos que esta subscrevem, reunidos em Brasília, 

nos dias 14 e 15 de junho de 2016, deliberaram a respeito 

do contido na Portaria nº 611, datada de 10 de junho de 

2016, do Sr. Ministro da Justiça e Cidadania, anexa. 

Levamos ao conhecimento de V.Exa os seguintes 

pontos:  

1) Causa-nos extrema preocupação a inclusão das 

atividades da Comissão de Anistia nas restrições de 

liberação de gastos adotadas na referida portaria;  

2) Para os anistiandos e anistiados, é de 

fundamental importância a manutenção das atividades da 

Comissão de Anistia, sem qualquer interrupção, uma vez 

que as suas relevantes atividades são previstas na 

Constituição Federal de 1988 e procuram reparar, em 

nome da Nação, as perseguições políticas vividas nos 
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anos de ditadura civil-militar, contribuindo para a 

concretização da justiça;  

3) Sabemos que é de conhecimento de V.Exa. que 

os destinatários remanescentes da Lei n° 10.559, de 

2002, já idosos, alguns doentes, têm média etária de 70 

anos.  

O longo tempo transcorrido desde a perseguição 

até a presente data tornam esse processo extremamente 

desgastante e humilhante perante a família e a sociedade.  

Nesse sentido, desejamos sensibilizar V.Exa. em 

busca de apoio às nossas reais expectativas para que a 

Comissão de Anistia seja mantida e dinamizada com as 

verbas necessárias para os deslocamentos de seus 

membros, que exercem o trabalho de forma voluntária e 

sem remuneração, propiciando a instauração das sessões 

de julgamento, devendo, em nossa visão, as atividades da 

Comissão serem inseridas nas exceções constantes no 

art. 3º da Portaria nº 611, de 10 de junho de 2016. 

Por outro lado, observamos que, a partir de 2008 e 

2009, houve reiterada inobservância dos termos explícitos 

da lei, com prejuízo aos seus destinatários, por parte da 

Comissão de Anistia. 

Ante o exposto, solicitamos os seus valiosos 

préstimos para agir junto à Presidência da República e ao 
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Ministério da Justiça, viabilizando uma audiência de uma 

comissão de representantes dos anistiandos e anistiados 

políticos. 

 Essa foi a carta dirigida ao representante interino do Governo no Senado 

Federal, para que o Ministério da Justiça reveja o ato e a portaria que não permitem 

a continuidade dos trabalhos da Comissão que trata da anistia àqueles que foram 

perseguidos políticos pela ditadura militar iniciada no ano de 1964 no Brasil. 

 Ficam o registro e a reivindicação do atendimento à solicitação daqueles que 

tiveram a oportunidade de fazer esse apelo ao Líder do Governo interino. 

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

Braga. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) -  Concedo a palavra ao Deputado 

Leônidas Cristino, do PDT do Ceará. 

 V.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna. 

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

- Sr. Presidente, neste momento de tristeza, vamos falar um pouco de alegria. 

Vamos falar um pouco do humor cearense. 

O humor cearense é um estado de espírito que tem sido desenvolvido como 

característica da identidade de parte da população do Ceará. A verve humorística 

transcende a opressão, supera inibições da sisudez, derruba hierarquias. 

 O Ceará é o berço de grandes humoristas do País. Talentos foram gestados 

no circo, no palco, no rádio e na TV locais. Nome consagrado do humor cearense, 

Renato Aragão, que é da minha cidade de Sobral, começou a carreira no rádio e na 

TV, em Fortaleza. 

 Outro fenômeno nacional é Chico Anysio, que, depois de esgotar os 

horizontes para criação de humor no rádio, no cinema e na TV, conquistou lugar de 

destaque no Rio de Janeiro. Tom Cavalcante passou pela escola do rádio e dos 

palcos na sua trajetória de sucesso, de humor no Ceará, onde iniciou sua carreira. 

 O humor cearense está, também, nas telas de cinema e na Música Popular 

Brasileira. Falcão, com sua trajetória de cantor, compositor e apresentador, tem seu 

inconfundível estilo brega e o humor irreverente. 

 Filho do circo do interior do Ceará, desde menino, em Itapipoca, e logo em 

todo o Ceará, o palhaço Tiririca encantava plateias. Com o seu talento no rádio e o 

sucesso no mercado do CD de estreia, Tiririca conquistou o público nacional com 

quadros e programa na televisão. 
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 Uma nova geração de humoristas cearenses leva adiante a missão de 

disseminar o riso e a alegria. O Teatro do Humor Cearense, em Fortaleza, é palco 

permanente, Sr. Presidente, para conhecer os novos talentos. 

 O humor cearense foi mostrado pela Rede Globo no especial Humor no 

Ceará, com o espetáculo Assando É que se Queima, gravado no Theatro José de 

Alencar.  

 Este programa teve a participação de grandes artistas, como Bené Barbosa, 

Ciro Santos, João Netto, Lailtinho Brega, Gil Soares, Edmilson Filho e Amadeu 

Maya. 

 E não é apenas, Sr. Presidente, nos grandes centros urbanos e nas grandes 

redes de televisão do País que essa verve artística ganha reconhecimento e tem 

presença continuada. Excelentes artistas desenvolvem a sua arte do humor nas 

cidades do interior cearense, onde residem. 

 Um belo exemplo dessa realidade é o meu conterrâneo Tupinambá Marques, 

o Babá do Beco. Um extraordinário talento sobralense que, com S. Bartolomeu, a 

Fabíola e o Deputado Alfonsão, seus principais personagens, além de realizar 

shows e apresentações nos teatros e palcos na cidade, produz e apresenta no rádio 

sobralense, semanalmente, o programa Sábado de Todas as Maneiras, um 

verdadeiro espetáculo de graça e irreverência. 

Aliás, Sr. Presidente, foi das cidades interioranas que emergiram muitos dos 

artistas do humor cearense, que ganharam expressão e reconhecimento regional e 

nacional. 

 Apenas como registro, para lembrar alguns dos nossos humoristas que 

referenciamos neste pronunciamento, o Chico Anysio era filho de Maranguape; o 
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Renato Aragão, de Sobral, minha cidade, lá no Ceará; o Tiririca, de Itapipoca; o 

Falcão, de Pereiro; o Zé Modesto, de Mauriti. Isso mostra a riqueza criativa das 

nossas cidades interioranas do Estado do Ceará. 

 Por isso, queria que V.Exa. registrasse e divulgasse o meu pronunciamento 

pelos meios de comunicação da Câmara dos Deputados, Sr. Presidente. 

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

Deputado. 

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o humor cearense é um estado de 

espírito que tem sido desenvolvido como característica da identidade de parte da 

população do Ceará. É um traço da cultura popular com expressão na literatura, na 

indústria cultural, nos meios de comunicação de massa e constitui um segmento 

importante da chamada economia criativa. 

A história do povo que vive neste Estado, com mais de 95% do território do 

Semiárido, na luta contra as adversidades do clima e pela superação do quadro de 

pobreza e secas, fortaleceu a têmpera do homem, mas sem perder o bom humor. 

 O riso, com seu poder terapêutico e libertador, evidencia a capacidade de 

superação para enfrentar as dificuldades da vida. O humor faz parte da atitude 

positiva de não se entregar ao comodismo da reclamação. 

 A verve humorística transcende a opressão, supera inibições da sisudez, 

derruba hierarquias. É demonstração de vitalidade, inteligência e da esperança que 

dá sentido à vida. 
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 Sr. Presidente, o Ceará é um dos Estados mais pobres do País, que nos 

últimos 10 anos exibe indicadores de crescimento acima da média nacional, assim 

como de superação da pobreza e miséria. Esse Estado é o berço de grandes 

humoristas no País. Talentos que foram gestados no circo, no palco, no rádio e TV 

locais são exportados para a indústria cultural na Região Sudeste e ganham 

reconhecimento nacional. 

 Nome consagrado do humor cearense, Renato Aragão começou a carreira no 

rádio e TV em Fortaleza, mas encontrou projeção nacional com os parceiros Dedé, 

Mussum e Zacarias no programa Os Trapalhões. O quarteto, que lançou discos e 

filmes de sucesso, formou uma geração nutrida com o riso e a alegria. 

 Outro fenômeno nacional é Chico Anysio, que depois de esgotar os 

horizontes para criação de humor no rádio, cinema e TV conquistou lugar de 

destaque no Rio de Janeiro, com programas inesquecíveis na televisão. Comparado 

a um Chaplin pela capacidade de criação de roteiros, construção de personagens, 

direção e desempenho no papel de ator e compositor, Chico Anysio deixou sua 

marca na história do humor brasileiro. 

 Tom Cavalcante passou pela escola do rádio e dos palcos na sua trajetória de 

sucesso, de humorista no Ceará, onde iniciou a carreira, ao reconhecimento 

nacional. Atuou com quadro no Chico Anysio Show, depois na Escolinha do 

Professor Raimundo, até conquistar espaço e ter o seu programa de TV e investir 

numa carreira internacional em Hollywood. 

 Sr. Presidente, o humor cearense está também nas telas de cinema e na 

Música Popular Brasileira. Falcão, com uma trajetória de cantor, compositor e 
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apresentador no seu inconfundível estilo brega e humor irreverente, lançou uma 

dezena de CDs no mercado. 

 Falcão atuou no filme Cine Holliúdy, de Halder Gomes, e com Edmilson Silva, 

longa-metragem falado no dialeto “cearencês”, com legendas em português, que 

teve bilheteria de mais de 500 mil espectadores. Também trabalha no filme o 

humorista Zé Modesto. 

 Filho do circo do interior do Ceará, desde menino, em Itapipoca e logo em 

todo Ceará, o palhaço Tiririca encantava plateias. Com o seu talento no rádio e o 

sucesso no mercado do CD de estreia, Tiririca conquistou o público nacional com 

quadros e programa da TV. O carinho do público em São Paulo lhe deu o mandato 

de Deputado Federal com expressiva votação, renovado no pleito passado. 

 Uma nova geração de humoristas cearenses leva adiante a missão de 

disseminar o riso e a alegria. Nos roteiros turísticos do Brasil, a noite de Fortaleza 

com espetáculos de humor tem lugar assegurado. 

 O Teatro do Humor Cearense, em Fortaleza, é palco permanente para 

conhecer os novos talentos. O programa é garantia de boas risadas com shows 

stand up das atrações Manguaça, Bastiana e Arrochadinha, entre outros humoristas. 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o humor cearense foi mostrado pela 

Rede Globo no Especial Humor no Ceará, com o espetáculo Assando É Que Se 

Queima, gravado ao vivo no Theatro José de Alencar. O programa mostra a arte de 

Bené Barbosa, Ciro Santos, João Netto, Lailtinho Brega, Gil Soares, Edmilson Filho 

e Amadeu Maya. 

 Nomes como Meirinha, Rossiclea e Adamastor Pitaco e tantos outros 

engrandecem a galeria de craques do riso e da alegria que externam uma 
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característica da alma do cearense. Mesmo no mau humor, como no caso do 

famoso S. Lunga, de Juazeiro do Norte, que não deixava passar uma oportunidade 

para o sarcasmo, o cearense encontra motivo de riso. 

 Considerado pai do humor cearense, o advogado e escritor Quintino Cunha, 

nascido em 1875, falecido em 1943, foi considerado pelo crítico literário Agripino 

Grieco o maior humorista brasileiro de todos os tempos. Seja nos tribunais, rodas 

literárias ou no dia a dia, Quintino Cunha, com suas anedotas de improviso conforme 

a ocasião, foi um precursor da irreverência bem-humorada do cearense. 

 E não é apenas nos grandes centros urbanos e nas grandes redes de 

televisão do País que essa verve artística ganha reconhecimento e tem presença 

continuada. Excelentes artistas desenvolvem a sua arte do humor nas cidades do 

interior cearense, onde residem. 

 Um belo exemplo dessa realidade é o meu conterrâneo Tupinambá Marques, 

o Babá do Beco. Um extraordinário talento sobralense que, com S. Bartolomeu, a 

Fabíola e o Deputado Alfonsão, seus principais personagens, além de realizar 

shows e apresentações nos teatros e palcos na cidade, produz e apresenta no rádio 

sobralense, semanalmente, o programa Sábado de Todas as Maneiras, um 

verdadeiro espetáculo de graça e irreverência. 

 Aliás, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi das cidades interioranas que 

emergiram muitos dos artistas do humor cearense, que ganharam expressão e 

reconhecimento regional e nacional. 

 Apenas como registro, para lembrar alguns dos nossos humoristas que 

referenciamos neste pronunciamento, o Chico Anysio era filho de Maranguape; o 
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Renato Aragão, de Sobral; o Tiririca, de Itapipoca; o Falcão, de Pereiro; João Neto, o 

Zé Modesto, de Mauriti. Isso mostra a riqueza criativa das nossas cidades. 

 Muito obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Tem a palavra o Deputado Antonio 

Brito, do PSD da Bahia, nobre líder, eterno Presidente da Comissão de Seguridade 

Social e Família, por 3 minutos. 

 O SR. ANTONIO BRITO (PSD-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, queria registrar a reunião das Santas Casas de Misericórdia 

e hospitais filantrópicos ocorrida na semana passada, na nossa Comissão de 

Seguridade Social e Família. Estiveram presentes representantes da Receita 

Federal, do Ministério da Saúde, da Caixa Econômica Federal e do BNDES. 

 A situação é grave. Foi debatida a situação do PROSUS, que é um programa 

de fortalecimento das Santas Casas, por meio da moratória dos débitos 

previdenciários e tributários, aprovado por esta Casa em 2013. É necessário refazer 

o PROSUS para que as Santas Casas possam ter a CND — Certidão Negativa de 

Débito e, portanto, conseguir realizar contratos e manter as suas atividades. 

 Tivemos cooperação da Caixa, por meio do Caixa Hospitais, e do BNDES, 

para que pudéssemos ter o Caixa Hospitais e o BNDES Saúde funcionando. As 

Santas Casas estão com dificuldade, a exemplo da Santa Casa de São Paulo, que 

passa por dificuldade, mas que terá a sua dívida, com fé em Deus, sanada por meio 

desses programas que nós estamos debatendo, e também das Santas Casas de 

Misericórdia do meu Estado da Bahia. 

 Estavam presentes a Santa Casa de Itabuna, que passa por dificuldade, a 

maior do Norte e Nordeste em um interior de Estado, e várias outras Santas Casas 

de Misericórdia. 

 A partir daí, Sr. Presidente, nós resolvemos parar de falar de nós para nós 

mesmos. Por sugestão de mais de 30 Deputados que estiveram presentes à 
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reunião, fomos ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil — OAB, o Dr. 

Claudio Lamachia, que recebeu todas as Santas Casas, com a Federação do Rio 

Grande do Sul e a de São Paulo, a Confederação das Misericórdias, todos os 

presentes. Decidimos com a OAB reunir todas as demais entidades públicas e 

privadas para debater a situação desses hospitais. 

 As Santas Casas representam hoje mais de 50% de todas as internações em 

leitos do SUS no Brasil. Além disso, em 900 cidades as Santas Casas são o único 

serviço de saúde de porta aberta pelo SUS à população. Nós não podemos ter 

essas Santas Casas de Misericórdia com dificuldade, como estão. 

 Por isso, essa audiência pública foi importante. A Presidência da Frente 

Parlamentar reuniu os Deputados, e eu quero agradecer a todos os que estiveram 

presentes. Quero também convocar todos, porque as Santas Casas são um 

patrimônio do nosso País, estão aqui há centenas de anos. Precisamos, portanto, ter 

as Santas Casas trabalhando para o nosso País e servindo a todos nós.  

 É esse o nosso registro, Sr. Presidente. Quero agradecer sempre o seu 

empenho, o seu apoio e também o apoio desta Casa às Santas Casas de 

Misericórdia, que tanto servem ao nosso País.  

 Muito obrigado.  

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

Presidente. Gostaria de falar com V.Exa. quando puder vir aqui.  



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 162.2.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 28/06/2016  Montagem: 4176 
 
 

 52 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado do 

PTB de São Paulo que defende a PEC 300, os aposentados e os funcionários 

públicos, o Deputado Arnaldo Faria de Sá.  

 O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Pela ordem.  Sem revisão 

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós estamos preocupados com 

essa história da reforma da Previdência, e eu fui buscar um discurso meu de 

dezembro de 1997, quando estava em fase final aquela reforma da Previdência. O 

Presidente da Câmara era Michel Temer, que chegou à Presidência da Câmara 

porque havia sido o Relator dessa reforma da Previdência, inventando a tal de 

emenda aglutinativa.  

 Naquela época, nós listamos as seguradoras internacionais que se 

associaram a grupos brasileiros para fazer parte da chamada “bocada” da 

previdência privada. Eram elas a AIG — American Internacional Group, com o 

Unibanco, que já foi para o saco; a ITT Hartford, com o Icatu; a New York Insurance 

Life, associada ao Bamerindus, que também foi para o saco; a Liberty Mutual, ligada 

a Sigma, que depois também saiu do Brasil, foi embora, chegou a ser associada à 

Golden Cross aqui no Brasil e depois ao Excel; a Generali, associada à Sudameris, 

que também foi embora, junto com o Unibanco e o Bamerindus; a Allianz, associada 

com o Bradesco; e a Sul América, que foi outra associação com a Prudential e a 

Fidelity Investments. E depois tomei conhecimento que a Metropolitan Life também 

veio para o Brasil. 

 Todas elas vieram para o Brasil sem nenhuma regulamentação, apenas com 

o parecer da AGU — Advocacia-Geral da União. Baixou-se esse parecer e permitiu-
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se que essas associadas a alguma seguradora brasileira poderiam entrar no Brasil e 

certamente tirar proveito do povo brasileiro. 

 Além disso, Sr. Presidente, também naquela época foi criado um grande 

fundo de previdência, o Prever. Quem eram os bancos ligados ao Prever? O 

Bamerindus, o Nacional e o Unibanco. Nenhum dos três existe mais. 

 Então, na verdade, esse é o jogo que estão querendo fazer novamente com a 

previdência privada. Esse discurso aqui é de dezembro de 1997. O pior é que depois 

de tanto tempo continua tudo a mesma coisa. Depois de 17 anos, nós continuamos 

na mesma situação. 

 Só há uma vantagem: o autor da emenda aglutinativa que permitiu a 

tramitação da reforma era Michel Temer, que virou Presidente da Câmara por duas 

vezes e, depois disso, Presidente da República. Hoje é o Presidente. 

 Eu acho que o Michel se lembra, claramente, das dificuldades que ele teve 

para aprovar aquela reforma que começou em 1995 e só foi aprovada em 1998, por 

causa da crise da Rússia. E agora, por causa da crise econômica que o Brasil vive, 

querem descontar em cima da Seguridade e da Previdência Social. 

 Com a DRU — Desvinculação de Receitas da União, estão levando 120 

bilhões da Seguridade Social! Ora, se está quebrada, por que estão tirando 120 

bilhões da Seguridade Social? Eu até disse outro dia que vão todos para o inferno, e 

o Deputado Luiz Couto me corrigiu: “Lúcifer não vai aceitá-los lá”. Então, eles têm 

que ir para outro lugar.  

 E nós estaremos lutando, sem dúvida nenhuma, para tentar impedir que isso 

se consuma porque essa DRU vai até 2023 e vai tirar 1 trilhão de reais da 

Seguridade Social. E isso é o jogo desses nazistas que querem matar os brasileiros. 
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Obrigá-los a trabalhar até 70 anos de idade? Eu não estou entendo qual é essa 

conta, a conta que, certamente, está prejudicando muito o trabalhador brasileiro, o 

aposentado e o pensionista, que já estão com os seus benefícios minguados, 

porque não têm aumento real há muito tempo. E a jogada é esta mesmo: nivelar 

todo mundo por baixo, no salário mínimo, ou até menos do que o salário mínimo, 

como fala o novo Ministro da Fazenda.  

 Portanto, Sr. Presidente, nós estaremos aqui impedindo que se construa esse 

jogo da Previdência. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao próximo orador 

inscrito, o nobre Governador do PP de Santa Catarina, Deputado Esperidião Amin.  

V.Exa. tem 3 minutos na tribuna. 

 O SR. ESPERIDIÃO AMIN (Bloco/PP-SC. Sem revisão do orador.) - Muito 

obrigado, Sr. Presidente. 

 Neste momento relativamente inexplicável que nós estamos vivendo na 

Câmara, uma vez que, nesta semana, nós temos novamente um período curto e 

sem deliberações, ou seja, sem o cumprimento do nosso dever enquanto Casa 

Legislativa, de deliberar sobre assuntos importantes, relevantes para sociedade 

brasileira, neste momento, eu quero registrar o bom exemplo que nós temos colhido, 

junto a entidades de classe produtivas de Santa Catarina, para fazer face à crise 

econômica e às suas consequências sociais que estamos a viver. 

 Na semana passada, tive o privilégio de participar, em Itajaí, de um evento 

que premiou empreendedores e empreendimentos daquela cidade que nos orgulha, 

juntamente com a sua vizinha Navegantes, pelo que significa, em termos de geração 

de riqueza, particularmente a cidade de Itajaí, com um dinamismo da sua gente e os 

dois portos, o Porto de Itajaí e o Porto de Navegantes, na busca de recuperação 

econômica, tanto do Estado quanto do Brasil.  

 Ontem, participei da posse da nova diretoria da Associação Empresarial de 

Joinville, a maior cidade do Estado de Santa Catarina, um dínamo do nosso Estado, 

em que nos despedimos da presidência do Sr. João José Martinelli. Tivemos a 

posse do nosso querido companheiro e amigo Moacir Thomazi, que volta a assumir 

a presidência da Associação Empresarial de Joinville, que, repito, é a cidade mais 

populosa e relevante do ponto de vista econômico e social para Santa Catarina. Ele 
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que também preside outro modelo para o Brasil, que é o Corpo de Bombeiros 

Voluntários de Joinville.  

 O Deputado Celso Maldaner, que nos acompanha neste momento, sabe que 

essas duas regiões, o Rio Itajaí, a Foz do Rio Itajaí e Joinville, são realmente 

exemplos de dinamismo. E o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, que vai 

completar 125 anos de existência, é um dos grandes bons exemplos que Santa 

Catarina pode oferecer ao Brasil. 

 Portanto, neste momento em que estamos constrangidos pela falta de pauta 

na nossa Casa, eu trago alguns dos bons exemplos que a gente catarinense está a 

nos oferecer.  

 Tenho certeza de que o seu querido Estado do Espírito Santo, Sr. Presidente, 

também é movido por esse dinamismo, até pelas semelhanças étnicas das 

populações dos nossos Estados.  

 Apesar de Brasília estar dando poucos bons exemplos, muito poucos, o povo 

brasileiro, sua capacidade de empreender e as nossas autonomias estão suprindo 

essa lacuna.  

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Eu que agradeço, nobre Deputado.  
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado Zé 

Geraldo, do PT do Pará, por 3 minutos. 

 O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem, aqueles que querem consolidar o golpe 

no Brasil ficaram mais uma vez em desvantagem no Senado, na medida em que a 

perícia constatou que realmente a Presidenta Dilma não cometeu os crimes que 

foram alegados para se instalar o processo de impeachment nesta Câmara. 

 Vários jornais hoje anunciaram isso. Na verdade, muitos continuam 

anunciando que isso não vai mudar em nada, porque o impeachment é político, ele 

não é técnico, não é jurídico.  

 A Presidenta Dilma, se essa perícia for desrespeitada, com certeza levará 

esse caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, o Brasil precisa 

ficar muito atento para isso, porque ontem ficou realmente constatado aquilo que 

nós sempre dissemos: que há um golpe parlamentar. E esse golpe parlamentar não 

quer respeitar nem a perícia técnica feita lá pelo Senado. 

 Então, Sr. Presidente, peço que o programa A Voz do Brasil divulgue este 

meu pronunciamento. 

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

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos os que nos acompanham pelos 

veículos de comunicação da Casa, os jornais Folha de S.Paulo, O Estadão e Valor 

Econômico atestaram, em suas manchetes, que a Presidente Dilma Rousseff não 
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teve qualquer responsabilidade sobre as chamadas “pedaladas fiscais”, pretexto 

usado para o golpe parlamentar em curso no Brasil. 

 Depois disso, colunistas vinculados a esse processo afirmaram que a perícia 

do Senado não mudará um voto, porque o impeachment é um processo mais político 

do que jurídico. No entanto, esse argumento valia apenas — ainda que parcialmente 

— para a admissibilidade do processo, e não para o julgamento final, presidido pelo 

Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal — STF. 

 Se isso não bastasse, a própria Líder do Governo interino, a Rose de Freitas, 

do PMDB do Espírito Santo, confessou que ninguém leva a sério as pedaladas. 

 Se as provas da defesa não forem suficientes para barrar o processo, Dilma 

levará o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Pelo PMDB do Rio Grande do Sul, o 

nobre Deputado Mauro Pereira.  

 V.Exa. tem 3 minutos na tribuna. 

 O SR. MAURO PEREIRA (Bloco/PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Deputado Carlos Manato, na verdade, nesse último mês, nós 

trabalhamos muito pouco. Houve votações em apenas 1 ou 2 dias por semana. Isso 

é uma vergonha, que, infelizmente, desvaloriza todos aqueles Deputados e 

Deputadas que são trabalhadores e que estão querendo mostrar que valorizam os 

votos recebidos da sua região, da sua cidade. Infelizmente, os bons pagam pelos 

ruins. 

 Para que V.Exas. tenham noção, os Ministérios estão todos trabalhando. Na 

semana passa, eu estive em reunião com o Ministro Mendonça Filho, do Ministério 

da Educação; com o Ministro Gilberto Kassab, do Ministério da Ciência, Tecnologia 

e Inovação; com o Ministro Marcelo Calero, do Ministério da Cultura; e como Ministro 

Marcos Pereira, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.  O 

atendimento foi da melhor qualidade. Estive com o pessoal da Universidade de 

Caxias do Sul — UCS, incluindo o Reitor Kuiava. Fiquei aqui até sexta-feira. No 

gabinete do Presidente Michel Temer, fomos sempre atendidos pela Chefe de 

Gabinete, a Dra. Nara. 

 E ontem, segunda-feira, fui recebido pelo Presidente da Caixa Econômica 

Federal, Gilberto Occhi, que, por sinal, é um excelente técnico, um excelente 

Presidente. Levei a ele os problemas da área habitacional da região de Caxias do 

Sul, onde, infelizmente, as coisas não estão andando como deveriam. Os critérios 

para financiamentos estão cada vez mais rigorosos. Fui levar a preocupação que o 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 162.2.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 28/06/2016  Montagem: 4176 
 
 

 60 

Sindicato da Construção Civil de Caxias do Sul, através do seu Presidente, o Volnei 

Sebben, trouxe para mim. 

 Hoje de manhã, tivemos um café da manhã com a direção dos lotéricos do 

Brasil, juntamente com o Presidente Gilberto Occhi, para tratar das conquistas que 

conseguimos para os lotéricos, para o dia a dia dos lotéricos. 

 Então, no Brasil, os Ministérios estão trabalhando. Infelizmente, onde está 

havendo um problema muito sério é aqui na Câmara dos Deputados, e todos 

deveriam estar lutando para melhorar a imagem desta Casa. Mas espero que, se 

aqui não tomarem uma decisão séria, o Supremo Tribunal Federal tome. Depois 

reclamam do Supremo, mas o Supremo acaba tendo que intervir nesta Casa, porque 

é brincadeira trabalhar só um dia por semana. 

 Eu gostaria de parabenizar, mais uma vez, Presidente Carlos Manato, a 

Operação Lava-Jato. Vejam bem, eu imaginava que já havia visto aqui tudo quanto é 

tipo de corrupção. Mas a última que eu vi foi a do então Ministro do Planejamento 

Paulo Bernardo, que, juntamente com o Eduardo Gabas, simplesmente assaltaram 

os funcionários públicos que buscavam financiamento para pagar suas contas. 

 O PT, o PSOL e todos aqueles que apoiam o PT são cúmplices. Que bom 

que os 367 Deputados votaram a favor do impeachment e que os Senadores 

acataram! Nós temos, sim, que tirar essa turma do Planalto. E tiraremos. Esperamos 

concretizar isso no Senado. 

  Eles não respeitaram nem os servidores públicos. Roubaram os servidores 

públicos federais. Imaginem quem estava administrando o nosso País? E ainda por 

cima vêm querer dizer que isso, que aquilo, que a Dilma está certa. Não! As 

pedaladas aconteceram, a única coisa que não tinha o DNA dela, o dedo dela. Mas 
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ela que era a Presidente da República, foi ela que colocou esses Ministros corruptos 

que simplesmente acabaram com o que nós tínhamos: a esperança. 

 Muito obrigado.  

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Eu que agradeço, nobre Deputado. 
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  O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Enquanto o Deputado Cabo Sabino 

se dirige à tribuna, concedo a palavra por 1 minuto ao Deputado Aliel Machado.  

 O SR. ALIEL MACHADO (Rede-PR. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, primeiramente, quero deixar aqui minha moção 

de repúdio pela brincadeira, pela ineficiência do Presidente interino desta Casa. Ele 

brinca com a Nação brasileira. Uma pessoa incapacitada para coordenar os 

trabalhos desta Casa, ele coloca em xeque todo um trabalho num momento de crise 

política e econômica deste País, fazendo com que todos os Srs. Deputados e as 

Sras. Deputadas paguem pela sua ineficiência e incapacidade de gestão na 

Presidência desta Casa. 

 Se ele tiver o mínimo de moralidade e vergonha na cara, ele renunciará ao 

mandato e vai parar de fazer brincadeira com a Nação brasileira, que é o que ele fez 

nesse último final de semana e o que vem fazendo desde que assumiu 

interinamente o comando desta Casa. 

 Não votei naquele senhor, e jamais votaria, pela incapacidade e, 

principalmente, pela brincadeira que ele faz com a Nação brasileira. 

 Fora, Waldir Maranhão! 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado.  
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Agradeço ao Deputado Cabo Sabino, 

sempre muito gentil com esta Presidência. 

 V.Exa., que é do PR do Ceará, dispõe de até 3 minutos na tribuna. 

 O SR. CABO SABINO (PR-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, telespectadores da TV Câmara, internautas e 

ouvintes da Rádio Câmara, semana antepassada, fiz um pronunciamento aqui em 

que critiquei a maneira como estão sendo conduzidas as delações premiadas. 

 Quero deixar claro que não sou contra as delações premiadas, pelo contrário. 

As delações premiadas têm sido um instrumento para que possamos conhecer as 

falcatruas que foram feitas em todo o País, principalmente por gestores. 

 Sou contra as delações premiadas que estão sendo, muitas vezes, colocadas 

como confissões premiadas, como é o caso do cearense Sérgio Machado.  

 Foi noticiado que ele repassou 100 milhões de reais, mas vai devolver aos 

cofres público apenas 75 milhões, e ainda parcelados, e não vai passar um dia 

sequer na cadeia — um dia sequer! De 20 anos de pena, vai cumprir 2 anos e 3 

meses na sua megamansão, às margens da praia na capital cearense, porque fez 

delação premiada. 

Se a sua delação não resultar em fatos concretos, reais, se não houver prisão 

das pessoas que ele delatou e afirmou terem participado de atos delituosos contra a 

Nação brasileira, que delação é essa? É uma confissão premiada. Ele apenas está 

recebendo o bônus de uma confissão. 

 Eu acho que as delações deveriam ser homologadas somente após a 

concretização das provas, somente após haver indícios e condições de as pessoas 

delatadas serem presas. Estamos vendo muitas confissões premiadas.  
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 A Lava-Jato não é apenas do Judiciário, não é do juiz Moro. Hoje, ela é um 

patrimônio do povo brasileiro e tem que continuar. Ela deve revelar até o fim as 

entranhas da podridão dos gestores que roubam a nossa Nação. No entanto, não 

pode haver impunidade. Causa-nos estranheza porque há quem roube um celular e 

passe 2 anos na cadeia, em uma cadeia em que cabem 4, mas há 16. O indivíduo 

rouba 100 milhões e vai para uma mansão!  

 Sr. Presidente, não há como não nos indignarmos. Isso não é normal. Não há 

um preso, sequer um mandado de condução coercitiva dos que ele delatou. Paira 

uma dúvida sobre a Nação brasileira. Foi uma delação premiada ou uma confissão 

premiada? Não entendemos também quando lemos nos jornais que o filho de Sérgio 

Machado vai devolver 1,2 bilhão de um fundo irrigado pelo dinheiro do povo 

brasileiro. 

 Pergunta-se por que ele roubou 100 milhões e vai devolver 75 milhões. Há pai 

de família que trabalha a vida inteira honestamente e nunca viu 25 milhões. No 

entanto, um bandido desses, além de ficar preso na sua casa, ainda vai devolver 

apenas 75 milhões.  

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado.  
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Passo a palavra ao Deputado Carlos 

Gaguim. 

 Enquanto S.Exa. sobe à tribuna, concedo a palavra, por 1 minuto, ao 

Deputado Mauro Benevides. 

 O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Ceará e o País perderam, na última sexta-

feira, um dos mais conceituados empreendedores do País, com projeção 

internacional, assim qualificado pela conceituada revista Forbes, que o aponta, em 

recente pesquisa, como detentor de expressivo potencial financeiro — em derredor 

de 8,7 bilhões — entre aqueles que aqui constroem, através de empresas 

conceituadas, notáveis empreendimentos ligados à área industrial, na esfera de 

massas alimentícias. 

 Tive o privilégio de conhecê-lo, nos primórdios de suas atívidades, ao lado de 

seu pai, então iniciante na pequena indústria de biscoitos e bolacha que foi 

redimensionada em portentoso império fabril, à que se somaram outras atividades 

de larga monta. 

 A sua evidência como homem de visão fê-lo tornar-se colaborador de 

instituições acadêmicas, patroneando prêmios literários, numa visão estimuladora de 

vocações latentes, que serviram de apoio a eventos culturais anualmente levados a 

efeito em nossa atividade intelectual. 

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

 Vamos divulgar no programa A Voz do Brasil. 
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Ceará e o País perderam, na última 

sexta-feira, um dos mais conceituados empreendedores do País, com projeção 

internacional, assim qualificado pela conceituada revista Forbes, apontando-o em 

recente pesquisa como detentor de expressivo potencial financeiro — em derredor 

de 8,7 bilhões — entre aqueles que aqui constroem, através de empresas 

conceituadas, potenciais empreendimentos ligados à área industrial, na esfera de 

massas alimentícias. 

 Tive o privilégio de conhecê-lo nos primórdios de suas atividades, ao lado do 

pai, o português de nascimento M. Dias Branco, então iniciante de pequena indústria 

de biscoitos e bolacha, redimensionada em portentoso império fabril, a que se 

somaram outras atividades de larga monta. 

 A sua evidência como homem de visão fê-lo tornar-se colaborador de 

instituições acadêmicas, patroneando prêmios literários, numa visão estimuladora de 

vocações latentes, que serviram de apoio a eventos culturais, anualmente levados a 

efeito em nossa atividade intelectual. 

 Muitas das minhas iniciativas parlamentares valeram como testemunhos de 

aplausos de que Ivens Dias Branco se incumbiu, sobretudo quando, no debate 

Constituinte, encabecei emenda da qual se originou o Fundo Constitucional do 

Nordeste — FNE, hoje potencializado em 16 bilhões de reais, geridos pelo nosso 

Banco do Nordeste — BNB. 

 A sua esposa, Consuelo, originária do Município de Quixeramobim, foi a 

grande inspiradora de seus empreendimentos, ao lado dos filhos. Ele foi 

vocacionado também para as iniciativas do grupo econômico, sediado em nosso 
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Estado, com compartilhamento de competente equipe de colaboradores, tendo à 

frente o Vice-Presidente da empresa Geraldo Luciano. 

Condutor de arrojadas cometimentos de aceitação nacional, 2 anos atrás 

lançou um livro autobiográfico, incorporando testemunhos de muitos que 

acompanharam a sua marcante trajetória no cenário empresarial de nossa Nação, e 

em outras, como Portugal, origem de sua família paterna. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Ceará pranteia, por tudo isso, o 

desaparecimento de um cidadão honrado, que erigiu um império industrial, graças à 

sua incomparável visão, direcionada para o crescimento do Nordeste e para a 

expansão do próprio País, sendo ele, portanto, considerado como incrementador de 

nossa expansão econômico-financeira. 

 Mesmo com a crise que se abate sobre o País, na presente conjuntura, ele 

jamais deixou de ser um otimista, apontando como transitória essa fase tormentosa, 

que nos angustia, em meio à perplexidade prevalecente entre nós. 

 Com tais considerações, realço Ivens Dias Branco como personalidade de 

escol, responsável por relevantes serviços prestados ao nosso desenvolvimento 

econômico-social. 

 O seu exemplo de tenacidade torná-lo-á lembrado pela atual e as gerações 

porvindouras.  
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Nobre Governador Carlos Henrique 

Gaguim, do PTN de Tocantins, V.Exa. tem 3 minutos na tribuna. 

 O SR. CARLOS HENRIQUE GAGUIM (Bloco/PTN-TO. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, nobres pares, ocupo esta tribuna para falar novamente da 

obra da BR-153 em Tocantins. Essa obra foi privatizada e está a cargo do Grupo 

Queiroz Galvão, cujas empresas, infelizmente, estão sendo investigadas na 

Operação Lava-Jato.  

 Nós estamos tentando fazer com que o Governo, através do Ministério dos 

Transportes e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT, 

encontre uma solução para esse caso e que a obra possa ser repassada para outro 

grupo. O que não pode acontecer é ficar paralisada uma obra de fundamental 

importância para o meu Estado do Tocantins, uma obra que vai alavancar o 

desenvolvimento do País. 

 Essa é uma obra de quase 650 quilômetros. A primeira etapa terá 350 

quilômetros. É uma obra privatizada, sendo que já há grupos interessados em fazê-

la. É só repassar ou cancelar o contrato ou fazer outra concorrência, para que obra 

continue.  

 O planejamento foi feito, e a obra foi lançada. A Galvão Engenharia contratou 

funcionários, que fizeram cursos. No entanto, hoje mesmo está nos jornais lá do 

nosso Estado que mais de 600 funcionários foram demitidos. Foi gerada uma 

expectativa para o meu Estado do Tocantins com relação a essa obra importante 

para o desenvolvimento do País. Mas, infelizmente, já vai fazer 1 ano que a obra 

está parada.  
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 O povo está nos cobrando. Neste fim de semana, estive visitando várias 

cidades do meu Estado de Tocantins, e a população está nos cobrando isso. Então, 

faço um apelo ao Ministro dos Transportes, reivindicando, com urgência, o 

desenrolar dessa obra, porque a população quer que ela aconteça. 

  Há também, Sr. Presidente, as emendas dos Parlamentares novos que 

prometemos a todas as Prefeituras do País e que os Prefeitos estão nos cobrando. 

Mas a não liberação dessas emendas não é culpa nossa; foi o Governo passado 

que não as liberou. Talvez tenha havido culpa de muitos Prefeitos. Mas foi o 

Governo passado que não liberou a maioria dos recursos. Então, vamos estar 

vigilantes, cobrando essas emendas. 

 Gostaria que as minhas palavras fossem registradas nos Anais desta Casa e 

divulgadas pelo programa A Voz do Brasil, porque as emendas dos novos 

Parlamentares são um compromisso feito com todos os Prefeitos, com toda a nossa 

população — que está nos cobrando, e com razão. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Com a palavra o Deputado Edinho 

Bez. 

 O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, gostaria apenas de fazer um registro aos nobres colegas Parlamentares. 

 Neste momento, no Auditório Nereu Ramos, está sendo realizado o Seminário 

Internacional Brasil-Holanda — Modelos Inovadores em Logística, que trata de 

logística. Lembro a todos que Holanda tem o maior avanço tecnológico do mundo na 

área de infraestrutura, principalmente na área de portos e, em especial, vias 

navegáveis. 

 Todos os colegas estão convidados. 

 O seminário já está em andamento e conta com a presença de vários 

palestrantes holandeses e brasileiros da área da infraestrutura nacional. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Está feito o convite, nobre Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado 

Vinicius Carvalho. 

 O SR. VINICIUS CARVALHO (PRB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a revista Veja traz uma matéria intitulada CPI do 

Achaque, que trata da CPI do CARF, segundo a qual o Vice-Presidente da 

Comissão, o Deputado Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, havia declarado, em 

entrevista ao jornal O Globo, que um membro da CPI havia cobrado a propina de 1 

milhão de reais de um empresário para não convocá-lo para depor. 

 Eu, que faço parte da CPI do CARF, solicito ao nobre Deputado que diga 

quem é o Parlamentar membro da Comissão que está usando desses meios para 

achacar as empresas que vêm sendo convocadas. 

 Não obstante isso, têm sido colocados, na pauta da CPI, muitos 

requerimentos com nomes de pessoas e empresas que nem sequer são 

investigadas pela Operação Zelotes especificamente sobre o objeto da CPI do 

CARF. 

 Então, solicito neste plenário, de público, que o Deputado Hildo Rocha 

nomine o Deputado que está achacando pessoas, porque eu faço parte dessa 

Comissão e não aceito ser colocado na vala comum. 

 Obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Eu que agradeço, nobre Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Deputado Afonso Motta, muito 

obrigado por ser sempre muito educado com esta Presidência.  

 V.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna. 

 O SR. AFONSO MOTTA (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente Carlos Manato, é sempre uma honra usar da palavra sob a presidência 

de V.Exa.. 

 Sras. e Srs. Parlamentares, funcionários desta Casa, nós hoje recebemos 

uma comitiva do Município de Pinheiro Machado, que fica na região da Campanha, 

no Estado do Rio Grande do Sul.  

 Neste momento dramático que vive a política nacional, neste momento 

dramático que vive esta Casa e o Parlamento, eu vou me valer do significado e da 

inspiração do nome desse Município — Pinheiro Machado — para homenagear sua 

comitiva que vem aqui em busca de recursos e para fazer o registro sobre um 

grande homem público deste País, o Senador vitalício Pinheiro Machado.  

 Pinheiro Machado, aos 16 anos de idade, lá na República Velha, alistou-se na 

Guerra do Paraguai sem o conhecimento de seus familiares. Ele lutou na guerra e 

foi um grande republicano, um grande homem público, acabando por receber a 

honraria de participar do Senado da República. 

 Naquele momento de turbulência — não menos diferente do que este que 

estamos vivendo na atualidade, também de grande turbulência e dramaticidade —, 

ficou célebre uma frase do Pinheiro Machado. Quando uma multidão se aproximou 

do seu coche, uma carruagem puxada a cavalos, no Rio de Janeiro, o Pinheiro 

Machado disse ao cocheiro que fosse nem tão depressa que parecesse medo nem 

tão devagar que parecesse afronta. 
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 Essa é uma frase que cabe bem nesta hora, em que há um questionamento 

generalizado sobre a participação dos homens públicos na vida nacional e na 

atividade política. 

 Pinheiro Machado foi um grande rio-grandense, um homem que honrou o 

Brasil. 

 Eu tenho certeza de que hoje o grande desafio deste Parlamento é 

distensionar o ambiente, é criar um ambiente positivo apesar de todas as 

dificuldades, para que possamos superar este momento de grande desafio da vida 

nacional.  

 Mas, como não há pauta, nós não estamos compreendendo direito qual é a 

nossa missão, a nossa responsabilidade. Por isso, como se fazia na época da 

censura, da ditadura — quando nós escolhíamos um tema para trazer à tribuna —, 

eu hoje escolhi como tema, Deputado Afonso Hamm, alguém de Pinheiro Machado, 

de uma região onde V.Exa. tem grande participação e é liderança importante.  

 Portanto, venho à tribuna para valorizar um grande homem público da 

República Velha do nosso País, o Senador Pinheiro Machado. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado, nobre Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado 

Afonso Hamm, por 1 minuto. 

 O SR. AFONSO HAMM (Bloco/PP-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, neste tempo que me cabe, eu queria manifestar a indignação que toma 

conta do Brasil com o posicionamento da nossa Câmara Federal referente às 

atividades parlamentares. É um absurdo que, na semana passada, nós tenhamos 

tido apenas 2 dias de trabalho.  

 Reconhecemos a importância dos festejos de São João, que são relevantes. 

Mas, sobre esta semana, houve cinco comunicados oficiais, todos eles se 

contradizendo: não sabem se convocam ou não convocam sessão, se há ou não há 

sessão. Aí não há sessão deliberativa. Isso é um absurdo!  

 É por isso que o Presidente que está em exercício, o Deputado Maranhão, 

não merece estar na Presidência desta Casa. 

 Solicito a divulgação deste pronunciamento pelo programa A Voz do Brasil. 

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

pronunciamento será divulgado pelo programa A Voz do Brasil. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao nobre 

Deputado Altineu Côrtes, do PMDB do Rio de Janeiro. S.Exa. tem 3 minutos na 

tribuna. 

 O SR. ALTINEU CÔRTES (Bloco/PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, da mesma forma que outros colegas, eu também quero 

aqui registrar o meu repúdio pela atitude irresponsável que o Deputado Waldir 

Maranhão tomou nesses últimos dias. O povo brasileiro paga a conta por isso.  

 Os Deputados não trabalham porque o Presidente em exercício da Câmara 

dos Deputados não convoca sessões deliberativas. Isso é um verdadeiro absurdo 

neste momento. O Deputado Waldir Maranhão deveria se envergonhar por ter 

marcado e remarcado sessões durante o fim de semana que passou. Com isso, nós 

não podemos trabalhar. Estamos aqui recebendo o nosso salário, mas não podemos 

deliberar sobre matérias muito importantes para o Brasil. 

 Então, eu quero registrar o meu repúdio ao Deputado Waldir Maranhão. No 

momento em que ele se sentar nessa cadeira da presidência — se tiver coragem —, 

eu vou dizer isso tudo isso olhando para os seus olhos. Eu acho que essa é a 

vontade de muitos colegas Deputados. 

 Mas, Sr. Presidente, eu quero trazer rapidamente outros assuntos aqui. 

Registro, por exemplo, a fala do Deputado Vinicius Carvalho sobre o que aconteceu 

com relação à CPI do CARF: a denúncia de que um Deputado supostamente teria 

pedido uma propina de 1 milhão de reais. Nós esperamos que tal fato seja 

esclarecido e que, se estiver acontecendo, o Deputado Hildo Rocha traga o nome do 

Deputado que está usando a CPI do CARF para achacar alguém. Isso é 

inadmissível! 
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 Na CPI do CARF, eu fui autor de requerimentos de convocação de grandes 

poderosos do setor financeiro e do setor bancário no Brasil. Convoquei o André 

Esteves, um personagem da política brasileira que foi preso junto com o então 

Senador Delcídio do Amaral; convoquei os Presidentes do Bradesco, do Santander 

e do Banco Safra. Então, eu apresentei nomes fortes à Comissão.  

 Não pode pairar dúvidas sobre nenhum membro da CPI do CARF. 

Esperamos, portanto, que isso seja esclarecido. 

  Sr. Presidente, eu também quero dizer que foi pego pela Polícia Federal, 

nessa última operação em São Paulo, um peixe grande: o Sr. Ricardo Magro. Ele foi 

preso por envolvimento com a questão do POSTALIS, com a questão da 

Universidade Gama Filho, com aquela quadrilha que fraudou os fundos de pensão. 

 Mas não é esse o esquema do Sr. Ricardo Magro. Ele é um velho conhecido 

do setor de combustível, um sonegador de impostos, alguém que recebeu do 

Governo Benedita da Silva, no Rio de Janeiro, autorização para distribuir 

combustíveis sem pagar impostos. Foi uma autorização especial, por meio da qual 

ele deixava de pagar 30% de imposto, o que deu ao Estado um prejuízo de, estimo, 

mais de 5 bilhões de reais. 

 Esse homem, o Ricardo Magro, responsável pelo setor de combustíveis é um 

peixe grande. Ele mora em Miami e responde a diversos processos de sonegação 

fiscal, de não recolhimento de impostos. No Estado do Rio de Janeiro, ele tinha um 

regime diferenciado para distribuição de combustível, ele tinha isenção para o 

pagamento de ICMS, tinha 30% de isenção de impostos. Portanto, durante esses 

anos, eu tenho certeza de que mais de 5 bilhões de reais deixaram de ser recolhidos 

aos cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro.  
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 Esse personagem, que todo o mundo sabe que é o grande poderoso do ramo 

de combustíveis, hoje foi pego por envolvimento em outra quadrilha: a quadrilha que 

fraudou os fundos de pensão e que está envolvida na questão das universidades no 

Rio de Janeiro. 

 A Polícia Federal sabe que deve ouvir este nome, o Ricardo Magro. Ela deve 

investigá-lo a fundo, porque ele deu muito prejuízo ao Brasil. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado Zé 

Carlos, por 1 minuto. 

 O SR. ZÉ CARLOS (PT-MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 

quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o Município de Arari, que 

completa 152 anos de emancipação política. 

 Arari, no Maranhão, é conhecido pela preservação da cultura maranhense e 

por realizar grandes festas, como a Festa de Nossa Senhora das Graças e a Festa 

da Melancia. 

 Eu quero aqui, na pessoa de uma jovem liderança local, o Jessé, que tem 

mobilizado a sociedade jovem do Município para a preservação da cultura, para o 

esporte e para a formação de grandes lideranças, parabenizar toda a comunidade 

arariense. 

 Parabéns, Arari, pelos 152 anos de existência! O povo arariense está em 

festa. Parabéns a toda a gestão municipal e todos aqueles que colaboram para que 

Arari seja sempre próspero, recebendo, principalmente no esporte, um apoio grande 

do nosso mandato e dessa grande liderança, o companheiro chamado Jessé! 

 Muito obrigado, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Sou eu que agradeço, Deputado Zé 

Carlos. 

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar os meus parabéns a 

toda a comunidade do Município de Arari, no Estado do Maranhão, que completa 

152 anos de emancipação política. 
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 Arari, com seu povo alegre e trabalhador e com grandes lideranças políticas, 

é conhecida nacionalmente pelos seus festejos. Destaco aqui a Festa de Nossa 

Senhora das Graças e a Festa da Melancia. 

 Portanto, Sr. Presidente, em nome de Jessé, grande liderança jovem do 

Município, que está irmanado com este Deputado em promover o esporte e a 

formação de lideranças jovens, quero parabenizar todos os ararienses pela 

comemoração de mais um ano de existência de Arari. 

 Peço que a minha fala seja divulgada pelas redes de comunicação desta 

Casa e pelo programa A Voz do Brasil. 

 Muito obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao nobre 

Deputado Caetano. S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna. 

 O SR. CAETANO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Carlos 

Manato, Sras. e Srs. Deputados, eu queria trazer aqui um debate importante. Nós 

estamos vendo que a crise mundial se acirra especialmente agora, com o advento 

do problema que aconteceu com o Reino Unido, que diz respeito a toda a Europa e, 

consequentemente, repercute no mundo inteiro, em todos os lugares. 

 Também aqui no Brasil, a crise se acirra cada vez mais. E nós sabemos que, 

neste momento de crise, é preciso buscar uma forma concreta de proteger aqueles 

que mais necessitam, especialmente o povo do Bolsa Família, o povo do Minha 

Casa, Minha Vida, o povo mais necessitado do nosso País. 

 Quando é época de eleição, os Deputados, Senadores, Governadores, 

Prefeitos e Vereadores vão à casa do povo buscar votos. Mas é preciso que aqui 

também se defenda esse próprio povo. 

 Eu estou vendo ameaças de cortes na saúde, na educação e no Bolsa 

Família, ameaças de se parar com o Programa Minha Casa, Minha Vida. Eu 

discordo profundamente disso. Faremos uma reação aqui, neste Parlamento 

brasileiro, para que isso não venha a acontecer. Mais do que isso, nós temos que 

aprimorar e melhorar o Bolsa Família e humanizar mais os projetos do Minha Casa, 

Minha Vida. 

 Eu tenho visitado diversos conjuntos habitacionais, especialmente na cidade 

de Camaçari, no Estado da Bahia. Olhe, Sr. Presidente, que a população está feliz 

com o seu imóvel! Mas, em muitos locais, faltam postos médicos, faltam escolas, 

falta segurança e falta transporte coletivo. A população foi deslocada da periferia das 
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cidades para esses conjuntos habitacionais. E muitos desses conjuntos ainda não 

foram totalmente humanizados no sentido de atender a essa população que tanto 

necessita. 

 Inclusive, eu pedi uma audiência com o Ministro das Cidades, para que nós 

possamos discutir essas questões e buscar uma saída concreta, não deixando um 

programa tão bonito se acabar nem deixando a população entregue à própria sorte, 

Sr. Presidente. 

 Aqui, neste Parlamento brasileiro, nós não podemos aceitar que haja cortes 

no Bolsa Família. O Minha Casa, Minha Vida não pode parar! Não pode haver cortes 

na educação e muito menos na saúde pública brasileira!  

 É preciso que se aumentem imediatamente, Sr. Presidente, as ofertas de 

exames. São muitas as pessoas nos Municípios que ficam meses e meses nas filas 

para fazer exames, mas não conseguem. São muitas as famílias que ficam nas filas 

para conseguir uma cirurgia, um tratamento especializado de média ou alta 

complexidade, mas não conseguem. 

 Portanto, independentemente de partido político ou de ideologia, nós 

precisamos, sim, nos unir aqui neste Parlamento, para beneficiar as políticas sociais 

e o povo. 

 É preciso que haja recursos para a pequena e microempresa, para 

movimentar e aquecer a economia, gerando emprego e renda para o povo brasileiro. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao nobre 

Deputado Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina. S.Exa. dispõe de 3 minutos 

na tribuna. 

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

Presidente, demais colegas Parlamentares, eu venho à tribuna neste momento para 

também dividir com os demais colegas Parlamentares a minha indignação com uma 

situação que nós estamos vivendo, com matérias importantes para aprovarmos aqui 

na Casa, como as dos fundos de pensão e do teto máximo do funcionalismo. 

 Temos que colaborar com o nosso País, para que ele possa dar a volta por 

cima e retomar o desenvolvimento econômico e social e a geração de emprego. Mas 

nós vamos ficar praticamente 13 dias sem votar nada. Só votamos uma medida 

provisória na semana passada, a da aviação civil, e esta semana não haverá Ordem 

do Dia. 

 Nós estamos aqui em Brasília. Mas eu acho que nem quórum vai haver, 

porque quem não vem não ganha falta. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Por 

isso, deixo registrado o meu repúdio por essa decisão que foi tomada. 

  Nada se vota sem Ordem do Dia. Eu acho que os Líderes teriam que se 

reunir e decidir pautar ao menos alguma matéria para ser votada aqui no plenário da 

Casa. 

 Como o nosso colega, o ex-Governador Esperidião Amin, há pouco falou dos 

bons exemplos de Santa Catarina, eu cito mais um bom exemplo. A Assembleia 

Legislativa de Santa Catarina tinha 100 milhões de reais aplicados no banco 

Bradesco. Agora esses 100 milhões de reais estão sendo destinados a todos os 

hospitais filantrópicos de Santa Catarina. Quase 80% da população de Santa 
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Catarina depende dos hospitais filantrópicos, que, em função dos baixos valores da 

Tabela SUS, estão praticamente falindo. Mas agora eles vão ganhar agora uma 

injeção de recursos de 100 milhões de reais.  

 Por que nós não copiamos esse exemplo? Estamos aqui com 400 milhões de 

reais na conta. Está certo que esse é um dinheiro da Câmara Federal. Mas, em vez 

de construirmos mais um anexo neste momento, o que não é oportuno, por que nós 

não pegamos esse dinheiro e aprovamos que ele seja destinado para os hospitais 

filantrópicos, para as Santas Casas, enfim, para ajudar a melhorar a saúde do povo 

brasileiro? 

 Esta é a minha opinião. Isso seria um gesto concreto, que iria melhorar a 

autoestima dos Parlamentares, melhorar a visão que o povo tem do Congresso 

Nacional. Temos o dinheiro aqui. E construir mais um prédio agora, neste momento, 

não é oportuno.  

 Então, esse é o apelo que eu quero fazer para a Direção da Casa. Gostaria 

de sensibilizar os Líderes de todos os partidos para o fato de que não é oportuno, 

neste momento, investirmos 360 milhões de reais na construção desse anexo. E já 

iniciaram a sondagem do solo.  

 O Deputado Waldir Maranhão, que é o Presidente interino da Casa, nem sabe 

disso. Foi uma decisão tomada pela Diretoria e aprovada pela Câmara. Mas eu acho 

que seria bom se esse dinheiro fosse aplicado na saúde do provo brasileiro.  

 Portanto, teríamos que rever essa posição. Eu não acho oportuno que seja 

construído agora mais um anexo para a Câmara dos Deputados. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao nobre 

Deputado Alberto Fraga, por 1 minuto, enquanto o Deputado Luiz Couto se dirige à 

tribuna. 

 O SR. ALBERTO FRAGA (DEM-DF. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, eu queria apenas pedir ao Presidente interino desta Casa, Waldir 

Maranhão, que não cometa com relação à CPI da Lei Rouanet o mesmo equívoco 

que cometeu com relação à CPI da UNE. 

 Hoje a Polícia Federal prendeu 14 pessoas envolvidas num desvio de 180 

bilhões de reais — e isso é o início —, o que mostra o mau uso dos recursos 

oriundos da Lei Rouanet. 

 Portanto, agora está mais do que provado que é necessário aprovar o nosso 

requerimento de instalação da CPI da Lei Rouanet. Eu espero que aqueles 

Parlamentares que se posicionaram contra essa instalação agora assumam que 

estão defendendo bandidos que precisam ir para a cadeia por terem roubado 

dinheiro do povo. 

 Obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado 

Vicentinho Júnior, por 1 minuto. 

 O SR. VICENTINHO JÚNIOR (PR-TO. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, eu quero registrar que hoje apresentei um requerimento de voto de 

pesar pelo falecimento do amigo Joaquim Umbelino Araújo, de Porto Nacional, 

conhecido como “Conterrâneo da Feira”. 

 A família e os amigos estão muito entristecidos. Eu também fico triste por 

saber que o meu amigo “Conterrâneo”, um lutador e empresário do Mercado 

Municipal, não poderá ver o belo Mercado Municipal que Porto Nacional passará a 

ter daqui a alguns dias. Esse era um sonho que ele tanto discutia conosco, a classe 

política daquele Município do Estado de Tocantins. Mas, lá do céu, ele certamente 

estará torcendo para que tudo aconteça, com a alegria que sempre demonstrou no 

seu jeito peculiar de ser.  

 Então, registro os meus sentimentos e o voto de pesar à família do meu 

amigo “Conterrâneo da Feira”. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado Luiz 

Couto, por 3 minutos. 

 O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o compromisso com os direitos humanos 

aglutina hoje uma vasta gama de setores organizados, desde os veteranos que 

lutam pela anistia política e os perseguidos pela ditadura militar, até os jovens 

militantes que combatem as violações na Internet, passando por todas as gerações 

de direitos, que incluem mulheres, negros, índios, comunidades LGBT, 

trabalhadores rurais, população carcerária, etc. Somados, esses setores alcançam 

parte significativa da população. São formadores de opinião com grande capacidade 

multiplicadora. 

 Neste Governo atual, o Governo ilegítimo, a segurança dos direitos humanos 

encontra-se ameada e desfalecida. Defensores de direitos humanos continuam 

sendo ameaçados, perseguidos e mortos. É preciso avançar no estabelecimento de 

uma estrutura de garantia da vida e de segurança dos defensores dos direitos 

humanos ameaçados. Em razão da defesa desses direitos, muitos defensores 

encontram-se ameaçados e prejudicados no seu direito de ir e vir e de exercer suas 

atividades normais. 

 O alerta que o dossiê da ONU fez para o nosso País deve servir como ponto 

de reflexão e de ação, para enfrentarmos, com firmeza, dedicação e sem medo, os 

problemas ali relatados. As desigualdades sociais ainda são enormes, apesar de 

todas as ações que os Governos Lula e Dilma realizaram para enfrentá-las, com 

políticas de inclusão, de geração de emprego e de distribuição de renda. 
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 O que nos chama mais a atenção no dossiê da ONU são as referências à 

corrupção, à tortura, ao racismo e à violência institucionalizada. Com relação à 

corrupção, presente hoje na política, no Judiciário, nos sistemas prisional e policial, 

ela só poderá ser enfrentada com o combate permanente à impunidade, à indústria 

de propina e de extorsão. 

 A tortura no sistema prisional brasileiro, as chacinas constantemente 

praticadas em nosso País, a ação dos grupos de extermínios e a violência 

institucionalizada são chagas que devem merecer um combate permanente. O 

racismo é outra chaga que precisa ser enfrentada. 

 Sr. Presidente, diante desse golpe, nós não podemos aceitar o anúncio, 

através de portaria do Ministério da Justiça, pelo novo Ministro Alexandre de Moraes 

de que todos os atos administrativos relativos a direitos humanos estarão 

paralisados por 90 dias! Isso traz um retrocesso e paralisa nossas ações em direitos 

humanos quando várias denúncias estão acontecendo. 

 Sr. Presidente, gostaria que este pronunciamento fosse dado lido e que 

tivesse a devida publicidade nos meios de comunicação desta Casa, inclusive no 

programa A Voz do Brasil.  

 Muito obrigado. 

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o compromisso com os direitos 

humanos aglutina hoje uma vasta gama de setores organizados, desde os veteranos 

que lutam pela anistia política e os perseguidos pela ditadura militar, até os jovens 

militantes que combatem as violações na Internet, passando por todas as gerações 
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de direitos, que incluem mulheres, negros, índios, comunidade GBLT, trabalhadores 

rurais, população carcerária, etc. Somados, esses setores alcançam parte 

significativa da população. São formadores de opinião com grande capacidade 

multiplicadora. 

 Neste Governo, a segurança dos direitos humanos encontra-se ameada e 

desfalecida. Defensores de direitos humanos continuam sendo ameaçados, 

perseguidos e mortos. É preciso avançar no estabelecimento de uma estrutura de 

garantia da vida e de segurança dos defensores dos direitos humanos ameaçados. 

Em razão da defesa desses direitos, muitos defensores encontram-se ameaçados e 

prejudicados no seu direito de ir e vir e de exercer suas atividades normais. 

 O alerta que o dossiê da ONU fez para o nosso País deve servir como ponto 

de reflexão e de ação, para enfrentarmos, com firmeza, dedicação e sem medo, os 

problemas ali relatados. As desigualdades sociais ainda são enormes, apesar de 

todas as ações que os Governos Lula/Dilma realizaram para enfrentá-las, com 

políticas de inclusão, de geração de emprego e de distribuição de renda.  

 O que nos chama mais a atenção no dossiê da ONU são as referências à 

corrupção, à tortura, ao racismo e à violência institucionalizada. Com relação à 

corrupção, presente hoje na política, no Judiciário, nos sistemas prisional e policial, 

ela só poderá ser enfrentada com o combate permanente à impunidade, à indústria 

de propina e de extorsão.  

 A tortura no sistema prisional brasileiro, as chacinas constantes praticadas em 

nosso País, a ação dos grupos de extermínios e a violência institucionalizada são 

chagas que devem merecer um combate permanente. O racismo é outra chaga que 

precisa ser enfrentada. 
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 Agora, o golpe institucional e político é uma chaga contra a qual devemos 

lutar e que devemos combater, pois devemos estar sempre presentes a viver pela 

democracia, pelo direito de fazer a política honesta, pelo direito de votar e ver o 

nosso representante honesto completar o seu mandato com garra e fibra. 

 O resultado pós-golpe sempre será negativo. O Brasil está sofrendo as 

consequências do engano e da falcatrua política. Vimos, em jornais confiáveis, que o 

Governo golpista de Michel Temer encontra-se fazendo monitoramento dos 

movimentos sociais e do Partido dos Trabalhadores através de um aparato típico do 

Serviço Nacional de Informações — SNI.  

 Há denúncias graves, como o anúncio, através de portaria do Ministério da 

Justiça, pelo novo Ministro Alexandre Morais de que todos os atos administrativos 

em matéria de direitos humanos estarão paralisados por 90 dias. Isso traz o 

retrocesso e paralisa as nossas ações em direitos humanos, área em que há 

denúncias graves. Os seminários trazem a informação de qual é a situação dos 

Estados em matéria de denúncias. Há até mesmo certa dificuldade de as equipes 

especializadas em direitos humanos acompanharem de perto tais situações. 

 Se este Governo continuar no poder, preparem-se para o caos social em que 

o nosso País vai entrar. Perseguições e mortes, como aquela chacina recente do 

Mato Grosso do Sul, em que se matou um índio e deixaram vários feridos à bala, 

serão o terror dos próximos anos.  

 Este Governo golpista é totalmente intolerante, fascista e violento. Exemplo 

claro disso são os projetos que eles apoiam e estão almejando, como os da 

liberação de armas, da maioridade penal, do entreguíssimo do pré-sal e da 

perseguição aos movimentos sociais.  
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 Doa a quem doer, faça-se o que fizer, Dilma precisa voltar ao poder, e os 

nossos direitos humanos precisam ser recuperados imediatamente.  

 Aliás, Michel Temer, faça um único favor para o Brasil: devolva o que você 

tomou e sabe que tomou por meio de um golpe, que foi a Presidência da República! 

Deixe o povo conduzir o País como lhe é de direito, pelo direito ao voto, pelo direito 

à vida, e vida em abundância. 

 Era o que tinha a dizer. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Com a palavra o Deputado Benjamin 

Maranhão. 

 O SR. BENJAMIN MARANHÃO (SD-PB. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, enquanto o próximo orador vai à tribuna, só quero fazer um registro da 

ação tomada pelo Presidente Michel Temer e pelo Ministro da Agricultura de liberar 

as importações do feijão.  

 A população brasileira como um todo, do Norte ao Sul do País, estava 

padecendo com o preço desse produto essencial. Havia uma especulação 

gigantesca: um quilo de feijão chegou a custar 10 ou 12 reais, causando realmente 

grande sofrimento, principalmente para as famílias mais carentes, fazendo com que 

as pessoas fossem privadas de um prato que é essencial na alimentação do 

brasileiro.  

 Então, numa ação firme do Presidente Michel Temer, como tem sido a 

condução da economia do País, esse novo Governo fez com que fossem liberadas 

as importações de feijão, para que se acabe com essa especulação e que nós 

possamos fazer com que as famílias tenham acesso a um produto que é essencial.  

Esse era o registro, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Com a palavra o Deputado Vitor 

Valim, por 1 minuto. 

 O SR. VITOR VALIM (Bloco/PMDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 

- Sr. Presidente, infelizmente eu tenho relatado bastante, aqui da tribuna desta 

Casa, sobre a insegurança em que se encontra o meu Estado do Ceará. O crime 

organizado está tomando conta do Estado e comandando os presídios, de onde 

coordena ataques a delegacias, à sede da Secretaria de Justiça.  

 Eu cheguei a ser ameaçado por esse crime organizado através de carta e 

música. Também o próprio Governador foi ameaçado. E agora a moda da 

bandidagem é fazer um acordo de paz entre eles. Ou seja, os bandidos não aceitam 

mais que haja assaltos em determinadas áreas da cidade.  

 Recentemente, em Sobral, que fica a 224 quilômetros de Fortaleza, eles — o 

Comando Vermelho e o PCC — fizeram uma grande passeata sobre esse acordo de 

paz e saíram comemorando pelas ruas da cidade.  

 A que ponto chegaram o nosso Secretário de Segurança e o Governador, que 

não dão uma resposta à sociedade, enquanto o nosso direito de ir e vir está sendo 

cerceado pela bandidagem.  

 Muito 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 Deputado Fábio 

Sousa, do PSDB de Goiás. S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.  

 O SR. FÁBIO SOUSA (PSDB-GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

esta Casa está vivendo alguns dias interessantes negativamente falando. 

 Desde o afastamento do Presidente da Casa, Eduardo Cunha, e em função 

de todos os motivos que levaram isso a acontecer, assumiu a Presidência um 

cidadão, um Deputado Federal que me parece já estar no seu terceiro mandato, que 

assusta esta Casa pelo seu despreparo, pela sua falta de compromisso e pelo seu 

comportamento para com os demais Deputados e também o Brasil. 

 Esta Casa, que já foi presidida por vultos nacionais como Nereu Ramos, 

Nelson Marchezan, Carlos Luz e Ulysses Guimarães, agora é presidida pelo 

Deputado Waldir Maranhão, mesmo que de forma interina. Trata-se de um Deputado 

que assina a anulação de algo que foi aprovado pelo próprio Congresso, pela 

grande maioria da Câmara dos Deputados, e depois “desassina”. Trata-se de um 

Deputado que convoca uma sessão e depois desconvoca; convoca de novo e 

depois desconvoca; e convoca mais uma vez, dizendo que não é preciso registrar a 

presença e que quem não vier não terá o seu ponto cortado.  

 Isso é uma balbúrdia, uma maluquice, algo que nunca vimos nesta Casa, 

neste Parlamento e que me parece que vai entrar para a história.  

 O Deputado Waldir Maranhão precisa repensar suas atitudes, seus atos, até 

porque, se não renunciar, ele não vai deixar de ser Vice-Presidente até janeiro do 

ano que vem.  

 Isso nos leva a refletir. Primeiro, em se concretizando o afastamento do 

Presidente Eduardo Cunha, quem será o escolhido para presidir a Câmara dos 
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Deputados nos últimos 6 meses deste ano? Segundo, em 2017, quando formos 

eleger o novo Presidente e os membros da Mesa Diretora, devemos eleger um 

Vice-Presidente que tenha altivez, estrutura e estatura para também presidir esta 

Casa caso seja necessário — porque ele pode vir a substituir, seja de forma interina 

ou por poucos dias, o Presidente de fato.  

 Essa reflexão deve ficar para a Casa, porque se fala à boca miúda, nos 

corredores, que, em virtude da administração do Deputado Waldir — não vou dizer o 

sobrenome dele a pedido do Deputado João Castelo, do Maranhão, e em respeito 

aos demais Deputados daquele Estado maravilhoso —, até Severino Cavalcanti faz 

falta para ocupar o lugar dele. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado.  
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado 

Augusto Carvalho, por 1 minuto. 

 O SR. AUGUSTO CARVALHO (SD-DF. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, eu queria me somar ao protesto dos colegas — vários deles aqui já se 

manifestaram — criticando a postura vacilante do Presidente em exercício, o Sr. 

Waldir Maranhão. Isso é lamentável e traz um desgaste desnecessário à Casa, uma 

insegurança absoluta. 

 Há irresponsabilidade até na forma de se convocar uma sessão 

extraordinária. Ora, o que quer o Deputado Waldir Maranhão quando convoca uma 

sessão depois de várias idas e vindas e, ao final da convocação, diz que a ausência 

não gerará efeito administrativo? Quer liberar a gazeta, quer desqualificar todos os 

colegas que vieram ou se dispuseram a estar aqui, cumprindo a sua obrigação. 

Inclusive, eu ontem me encontrei com vários deles no aeroporto, que estão viajando 

porque não haverá votação. 

 Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Deputado Severino Ninho, do PSB de 

Pernambuco, V.Exa. disporá de 3 minutos na tribuna. 

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

Sras. e Srs. Deputados, ouvi, na manhã de hoje, diversos discursos dos nobres 

colegas reclamando da postura do Presidente interino, o Waldir Maranhão, que 

convocou, desconvocou e reconvocou sessões, terminando por convocar uma 

sessão para hoje, sem efeitos administrativos.  

 Ou seja, na prática, não há desconto nos salários. Consequentemente, vem 

quem quer, vem quem tem, digamos assim, maior responsabilidade, salvo aqueles 

que não estão aqui por motivo justificado. 

 Mas é preciso registrar que Waldir Maranhão não caiu do céu na 

Vice-Presidência da Casa, que ele foi eleito pelos colegas Deputados e Deputadas. 

Então, daqui para frente, é bom que se pense um pouco mais, que se tenha mais 

precaução ao eleger um Vice-Presidente. 

 E isso não acontece só na Câmara dos Deputados. Também é preciso 

lembrar que, dos quatro últimos Vice-Presidentes da República, três assumiram o 

comando da nossa Nação: Itamar Franco, o Vice-Presidente de Fernando Collor; 

José Sarney, o Vice-Presidente de Tancredo Neves, que assumiu a Presidência 

eleito pelo Colégio Eleitoral; e agora Michel Temer, Vice-Presidente da Dilma 

Rousseff. Então, o Vice-Presidente tem importância porque pode assumir o cargo de 

Presidente. 

 Portanto, cabe a nós Deputados, repito, ter mais cuidado e precaução, não 

ficar olhando apenas o acordo parlamentar, o acordo de bancada, o acordo feito 

entre partidos e blocos, que elege os Vice-Presidentes aqui da Câmara. 
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 No Brasil todo, também é preciso ter cuidado ao eleger Vice-Prefeitos e 

Vice-Governadores. Como eu já disse, não é à toa que três Vice-Presidentes da 

República assumiram a Presidência: Itamar, o Vice-Presidente de Collor; Sarney, o 

Vice-Presidente de Tancredo, e Michel Temer, que foi eleito Vice-Presidente junto 

com Dilma Rousseff. 

 Mas, Sr. Presidente, temos que protestar, sim, contra essa atitude impensada 

e irresponsável, uma atitude até de menino do Presidente em exercício Waldir 

Maranhão, ao convocar e desconvocar sessões, terminando por nos colocar na 

situação de ter que explicar à Nação o que estamos fazendo aqui hoje.  

 Agradeço pela oportunidade e peço que este pronunciamento seja divulgado 

pelo programa A Voz do Brasil.  
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Delegado 

Edson Moreira, do PR de Minas Gerais. 

 O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (PR-MG. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu vou começar dizendo que este País está 

sem comando, a Câmara dos Deputados está sem comando, a Comissão do 

Senado que está julgando a Presidente Dilma Rousseff está sem comando. Há um 

“descomando” violento. Tudo aqui está uma bagunça.  

 Nós temos que tomar uma atitude com relação a isso. Nós temos que 

protestar mesmo. O advogado chega à Comissão do Senado e convoca quarenta 

testemunhas, e o Presidente da Comissão aceita e pede uma perícia. Perícia do 

quê? Tudo está mais do que provado com a auditoria que fez o Tribunal de Contas, 

por meio de seus especialistas.  

 Ora, se eu não fiz um ato por comissão, eu o fiz por omissão. Mas lá estão os 

dois: por comissão e por omissão. Está lá, está provado. Só o mais otário dos 

brasileiros não sabe disso! 

 Então, a criminalidade vai aumentando em nosso País. Os desmandos são 

tantos que lá embaixo, na base, quem executa a segurança pública já não sabe 

mais o que fazer. Por quê? Porque há um tiroteio danado. É guarda municipal 

atirando em menor; é menor roubando; é estudante fazendo greve.  

 Eu nunca vi um negócio destes: a Universidade Estadual de Campinas — 

UNICAMP querendo impedir os professores de dar aula e os alunos de assistir a 

aula. Isso é um desmando. Isso é um “descomando”. Precisamos pôr ordem neste 

País. 
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 É por isto, Sr. Presidente, que crimes de estupro coletivo, como o que 

aconteceu no Rio de Janeiro, acontecem a toda hora em nosso País: porque a 

impunidade reina, porque eles incentivam a impunidade.  

 A prova disso é o que está acontecendo aqui na Câmara dos Deputados, 

onde o Presidente convoca uma sessão e desconvoca; depois convoca outra sessão 

e desconvoca. Às vezes nós nos programamos para determinada atividade em 

nosso País, mas temos para vir para cá. E, se não temos mais que vir, não 

conseguimos reprogramar a atividade. É um desmando, é um descalabro o que está 

acontecendo. 

 Portanto, Sr. Presidente, vamos trabalhar para acabar com a impunidade no 

País. 

 Gostaria que este meu pronunciamento fosse divulgado pelo programa A Voz 

do Brasil e por todos os meios de comunicação da Casa.  

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



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 162.2.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 28/06/2016  Montagem: 4176 
 
 

 100 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado 

Victor Mendes, do PSD do Maranhão. 

 V.Exa. tem 3 minutos na tribuna. 

 O SR. VICTOR MENDES (PSD-MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, eu acho que vou ser redundante e repetitivo, porque muitos 

colegas já falaram aqui sobre isso, mas não posso deixar de registrar o que 

aconteceu nesse final de semana. 

 O Presidente Waldir Inglaterra, como eu o denomino — usar o seu 

sobrenome, que é o nome do nosso Estado, nos envergonha; é melhor denominá-lo 

de Inglaterra para descrever o que acontece nesta Casa —, conseguiu ser penta. 

Por cinco vezes, quase nos deixa loucos esse final de semana, sem saber qual 

procedimento adotar. 

 Eu sou do Nordeste. Já ouvi aqui diversos colegas do Nordeste se 

manifestarem. Estamos aqui para fazer a nossa parte e contribuir com a pauta do 

Brasil. Estamos indignados com a metodologia adotada no final de semana. 

 Semana passada, eu roguei a São João e a São Pedro. Semana que vem 

terá que ser a Santo Expedito. Talvez nem os santos resolvam essa instabilidade 

que comanda esta Casa. 

 No entanto, não posso fazer coro, nem reforçar as afirmações de alguns 

colegas Parlamentares e, principalmente, de profissionais da imprensa que 

desqualificam a presença do Parlamentar na base. É claro que a atividade maior do 

Parlamentar é aqui no plenário. No entanto, nós também temos as Comissões e a 

interação com a base. Muitas pessoas pensam que participar das festividades de 

São João é colocar uma roupa, ir para a festa e ficar no bem-bom o dia ou a noite 
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toda. Poucos sabem que, pelo menos no meu Estado, às vezes nós nos deslocamos 

por 7 horas pelas BRs cheias de buracos e pelas MAs mal conservadas até 

chegarmos a um Município para participar de uma festividade e prestigiar a 

população. 

 Então, eu também gostaria de não cometer essa injustiça contra aqueles 

Deputados que não puderam estar aqui porque estão em outra etapa de sua 

atividade parlamentar. A atividade parlamentar não se resume a plenário e não se 

resume a Comissões; nós também somos cobrados a estar na base. 

 Mas acredito que, pelo momento por que passa o Brasil e pela fragilidade e 

instabilidade desta Casa, nós não podemos dar motivos para que a sociedade 

duvide ainda mais do nosso trabalho, da nossa força de trabalho, da nossa boa 

vontade para ajudar o nosso País. Por isso fui contra esse posicionamento de 

recesso para São João, para São Pedro e para Santo Expedito, semana que vem, e 

também sou contra o recesso de 10 ou 15 dias em julho, porque acredito que nós 

temos que ajudar o nosso País e melhorar a nossa agenda dentro da Casa, tendo 

em vista o desgaste causado a todos, principalmente pelo Presidente em exercício e 

pelo Presidente anterior, Eduardo Cunha. 

O Sr. Carlos Manato, nos termos do § 2° do art. 18 

do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, 

que é ocupada pelo Sr. Átila Lins, nos termos do § 2° do 

art. 18 do Regimento Interno. 
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 O SR. PRESIDENTE (Átila Lins) - Com a palavra o Deputado Mauro 

Benevides. 

 V.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna. 

 O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, vou ocupar a tribuna, como exige o nosso membro da 

Mesa, Deputado Carlos Manato. Então, vou para a tribuna para completar os 3 

minutos. 

 Sr. Presidente, nobre Deputado Átila Lins, que integra esta Casa com o brilho 

reconhecido já em várias legislaturas e hoje preside esta sessão, no último final de 

semana, a mídia registrou, com destaque, entrevista do Presidente Michel Temer, no 

sentido de que os juros experimentariam um corte por parte do Comitê de Política 

Monetária — COPOM, o que certamente poderá ocorrer no início do próximo 

semestre, pondo fim a um patamar escorchante, nunca dantes registrado nos 

últimos anos, por parte daquele órgão vinculado ao Banco Central.  

 Essa anunciada decisão, ao principiar o segundo semestre, apontaria para 

indicação positiva da nossa economia, sufocada por uma pressão de taxas 

elevadas, inibindo os investidores a depositar confiança nos rumos do nosso 

equilíbrio financeiro, sob a supervisão do Ministro Henrique Meirelles, acompanhado 

muito de perto pelo Titular do Planalto, que principia a revelar pulso forte no 

cumprimento de tarefas direcionadas para a retomada do crescimento econômico. 

 Ressalta-se que, num passado recente, em cada reunião do COPOM, os 

investidores expressavam a sua desconfiança de que nova alta de taxas voltaria a 

ocorrer, num evidente menosprezo pelo asfixiamento daqueles que, em suas 
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atividades normais, buscavam, sem nenhum estímulo, impulsionar a expansão de 

nossas atividades produtivas. 

 Renova-se, desta forma, gradualmente, a esperança de que o Brasil passará 

a viver, sob esse aspecto, uma fase de incentivo àqueles que acreditam numa 

reformulação de nossa política financeira, graças à visão do atual Primeiro 

Mandatário de nossa Nação. 

 Se, em outras frentes de atuação político-administrativa, o nosso dirigente 

máximo ainda encontra resistências insuperadas, não é diferente na fixação, pelo 

Conselho Monetário, de outros rumos mais promissores que passarão a vigorar, 

dentro de uma gradualidade que avançará a cada 40 dias, de forma a construir-se 

uma nova e bem mais alvissareira etapa para as atividades financeiras do País. 

 O segundo semestre, prestes a iniciar-se, trará, sob esse aspecto, uma 

perspectiva de esperança fagueira para aqueles que confiam na restauração de 

nossa credibilidade junto aos que desejam investir, mas que temiam continuidade 

insuportável de uma draconiana política de juros, inibidora daqueles que 

tencionavam investir entre nós. 

 Michel Temer, também sob esse delicado contorno, fará renascer a 

esperança dos que passaram a confiar, efetivamente, em uma nova e auspiciosa 

etapa de estabilização econômico-financeira para o Brasil. 

 Este é o pronunciamento sobre essa matéria, Sr. Presidente, mas desejava 

que V.Exa. me permitisse também, ao ocupar esta tribuna, registrar, 

consternadamente, o falecimento, ontem, do eminente jurista Célio Silva, que teve 

marcante atuação nos Tribunais Superiores, sobretudo na emissão de pareceres 
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sobre temas de maior aprofundamento, que ele buscava elucidar através de sua 

experiência e tirocínio comprovados, ao longo de brilhante trajetória. 

 Quando exerci a Presidência do Senado Federal, não foram poucas as vezes 

em que nos encontrávamos em eventos oficiais, tudo transformado em respeitoso 

entrelaçamento, estendido aos seus filhos, ambos abalizados especialistas em 

Direito Eleitoral, no caso, os Ministros Fernando e Henrique Neves, integrantes que 

foram do Tribunal Superior Eleitoral — o último ainda integra aquela Corte —, em 

cujo Plenário Superior se projetaram como figuras verdadeiramente estelares. 

 À tarde de ontem, o Dr. Célio Silva foi sepultado no Campo da Esperança, 

após solenidade realizada na Capela VI, com incomputável número de amigos. 

 Rendo, nesta tribuna, o penhor de respeito à viúva, Maria Tereza, e aos filhos, 

netos e demais membros de sua ilustrada família. 

 É a homenagem, Sr. Presidente, que presto à memória do jurista Célio Silva, 

que foi Consultor Jurídico, naquela época, no Governo do Presidente Fernando 

Collor de Mello, quando existia esse cargo. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

Durante o discurso do Sr.  Mauro Benevides, o Sr. 

Átila Lins, nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento 

Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 

pelo Sr. Carlos Manato, nos termos do § 2° do art. 18 do 

Regimento Interno. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra à nobre Deputada 

Jô Moraes, do PCdoB de Minas Gerais. 

 V.Exa. tem 3 minutos na tribuna. 

 A SRA. JÔ MORAES (PCdoB-MG. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente 

Carlos Manato, caros Deputados, queridas Deputadas, nesta data em que se 

comemora o Dia Internacional do Orgulho LGBT, eu queria fazer uma homenagem 

muito especial a todos e todas que lutam para que os direitos humanos desta 

parcela significativa da sociedade sejam assegurados. 

 Vivemos dias difíceis, nos quais a barbárie humana leva a acontecimentos 

que impactam todo o mundo, como o morticínio ocorrido na boate de Orlando, nos 

Estados Unidos. Mas nós às vezes nos chocamos com eventos como esse e nos 

esquecemos de que, em 2015, segundo o militante Luiz Mott, cerca de 260 homens 

e mulheres da população LGBT foram assassinados no Brasil. Houve um 

crescimento de 31% em relação a 2009. Por isso, nós temos que compreender que 

é preciso combater toda e qualquer intolerância que participa da convivência 

humana. 

 Queria, neste momento, cumprimentar o Prefeito Carlin Moura, da cidade de 

Contagem, e o seu Secretário de Direitos Humanos, Érico, por estarem inaugurando, 

nos próximos dias, o Centro de Referência LGBT, que terá como objetivo acolher as 

vítimas de violência e também desenvolverá e gerará conhecimento em parceria 

com a Universidade Federal de Minas Gerais e poderá dar um apoio na realização 

de políticas públicas. 

 Cumprimento esse setor da sociedade que tem a necessidade de afirmar a 

sua identidade, a sua orientação sexual, seja ela qual for. 
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 Falo e insisto: é obrigação de homens e de mulheres que vivem nesta 

sociedade e que a constroem se dedicarem ao respeito às escolhas individuais e 

aos direitos de todos e de todas e ao acolhimento que todos e todas merecem. 

 Por isso, solicito, Sr. Presidente, que se registre nos Anais desta Casa e se 

divulgue nos meios de comunicação e no programa A Voz do Brasil esta 

homenagem que fazemos a todos e a todas que defendem os direitos humanos dos 

LGBTs. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputada. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo 1 minuto ao Deputado 

Adalberto Cavalcanti. 

 O SR. ADALBERTO CAVALCANTI (Bloco/PTB-PE. Sem revisão do orador.) 

- Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, inicialmente eu queria 

parabenizar a cidade de São José do Belmonte pela emancipação política. 

 Também aproveito a oportunidade para fazer um apelo ao Governador Paulo 

Câmara em relação à segurança do Estado de Pernambuco, principalmente da 

minha querida cidade de Afrânio, onde a agência do Banco do Brasil foi arrombada 

várias vezes e não funciona mais. Quem estava dando sustentação à movimentação 

bancária lá eram os Correios, que ontem também tiveram sua agência arrombada.  

 Aí eu pergunto ao Governador: como vão ficar os velhos, que têm que 

receber as aposentadorias a 120 quilômetros de Petrolina? Isso é lamentável. 

 Agora eu tenho que pedir é a Deus, porque já pedi mais segurança ao 

Governador umas cinco ou seis vezes. É inadmissível uma cidade como Afrânio, de 

20 mil habitantes — minha esposa é a Prefeita de lá —, ter três policiais. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Eu que agradeço, nobre Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputada Alice 

Portugal, sempre muito gentil com esta Presidência. V.Exa., que é do PCdoB da 

Bahia, tem 3 minutos na tribuna. 

 A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Pela ordem. Sem revisão da 

oradora.) - Muito obrigada, Sr. Presidente Manato. 

 Venho a esta tribuna novamente para falar de cultura. 

 Nós estamos neste Parlamento há mais de 7 anos tratando da reformulação 

da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, na sua natureza essencial, é um advento importante 

para o produtor cultural no Brasil, porque nós não somos um país com tradição de 

mecenato, de uma elite que contribua para as artes. As artes sempre foram 

mantidas de maneira direta, vertical, pelo Estado brasileiro. 

 E não há dúvida de que o advento da Lei Rouanet, que já tem muitos anos, 

faz com o Estado abra mão de impostos para que seja patrocinada determinada 

produção cultural, avaliada por uma comissão de alto nível, instalada logo depois da 

criação do Ministério da Cultura, ainda no Governo Fernando Henrique Cardoso. Ela 

é uma comissão isenta, que analisa os projetos e os mecanismos por meio dos 

quais essa isenção poderá se dar. Portanto, a empresa patrocina um projeto cultural 

e fica isenta de pagar aquele imposto. 

 A lei, no entanto, sempre teve muitos problemas, especialmente a 

concentração de patrocínios a projetos no eixo Sul-Sudeste e a produção, muitas 

vezes, de grandes eventos e de grandes espetáculos, como do Cirque du Soleil e de 

artistas consagrados. E o pequeno espetáculo lá do interior de Minas Gerais, do 

Espírito Santo, da Bahia, de outros Estados do Nordeste? O Acre chegou a passar 
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anos sem receber 1 centavo de isenção, porque não houve quem patrocinasse 

projetos no Estado. 

 Nesse sentido, nós fizemos a reforma da Lei Rouanet, que estava aqui 

parada e agora foi para o Senado. Ela passou 7 anos aqui na Câmara dos 

Deputados para ser votada. 

 Hoje, a Polícia Federal faz operações contra uma quadrilha acusada de 

praticar fraudes contra a Lei Rouanet. É preciso tomar muito cuidado. Pegue quem 

fraudou; pegue corrompeu ou foi corrompido, mas não destrua a política pública. 

Não destrua a política pública, porque ela tem sido muito importante para a difusão 

da cultura. 

 Nesta finalização, Sr. Presidente, eu quero pedir que seja publicada nos Anais 

da Casa e divulgada no programa A Voz do Brasil e no Jornal da Câmara uma 

homenagem que faço a Sante Scaldaferri, que nasceu em Salvador, no dia 30 de 

setembro de 1928, e faleceu no dia 15 de maio deste ano. 

 Ele foi um grande artista plástico. Fez uma arte fincada nas raízes populares, 

mais precisamente nos ex-votos, e, através da sua linguagem, se transfigura em arte 

erudita, contemporânea. Sem filiação a movimentos, ondas ou modas, ele se 

transformou em um dos maiores artistas da história da Bahia e do Brasil. 

 Sante Scaldaferri deixa grande memória. Ele olhou para a alma humana. Sua 

tentativa de chegar ao outro fez dele um grande artista, que a Bahia perdeu. 

 Quero também pedir que seja divulgada no programa A Voz do Brasil a minha 

homenagem à luta contra a homofobia no Dia Internacional do Orgulho LGBT, que 

lembra o massacre do bar Stonewall Inn, na Christopher Street, em Nova Iorque. 
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 A Bahia é o segundo Estado em número de assassinatos por intolerância e 

por ódio. No último ano, foram registrados 33 casos na Bahia e 55 em São Paulo. 

Os jornais de hoje publicam que no Rio de Janeiro, na última semana, foram 

registrados seis assassinatos por ódio em relação à opção sexual, que é um direito 

inerente a cada cidadão, a cada ser humano. 

 O crime de ódio infelizmente mata, no Brasil, uma pessoa a cada 27 horas. É 

uma situação muito complicada, que nós precisamos resolver, punindo de maneira 

específica o crime por homofobia, porque essa é uma opção individual que não pode 

ser criminalizada, como já foi em muitos lugares do mundo, porque está provado que 

não é doença, é opção individual, é circunstância individual, é direito humano que 

precisa ser respeitado. 

 Manifesto o meu respeito e o meu apoio a toda a luta contra a homofobia e 

pelos direitos humanos dos que fazem a sua liberta decisão acerta da opção sexual. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputada. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado Átila 

Lins, do PSD do Amazonas. Enquanto S.Exa. sobe à tribuna, concedo a palavra, por 

1 minuto, ao nobre Líder Weverton Rocha. 

 O SR. WEVERTON ROCHA (PDT-MA. Sem revisão do orador.) - Presidente, 

só quero fazer um comunicado a esta Casa. 

 A bancada do Maranhão reuniu-se agora há pouco e elegeu um novo 

coordenador e um novo subcoordenador, o que foi necessário em decorrência da 

saída do Deputado Fufuca, que tirou licença para tratar de assuntos particulares. 

 O novo coordenador da bancada do Maranhão é o Deputado Juscelino Filho, 

esse jovem Deputado que tem se destacado na bancada do DEM do nosso Estado, 

e o subcoordenador é o Deputado João Marcelo, do PMDB, também um jovem 

Deputado que tem se destacado e conquistado a liderança de seus pares. 

 Aos dois, nós desejamos boa sorte. Foi uma escolha unânime. Todos 

participaram, todos estão concordando, e eu tenho certeza de que eles irão fazer um 

grande trabalho, atendendo os interesses do povo do Maranhão. 

 Parabéns, Deputado Juscelino e Deputado João Marcelo. 

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

 Parabéns aos nobres colegas. Sucesso à frente da bancada do Maranhão. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado Átila 

Lins, do PSD do Amazonas. 

 V.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna. 

 O SR. ÁTILA LINS (PSD-AM. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, meu Estado do Amazonas e toda a imprensa amazonense e 

nacional estão de luto. Faleceu sábado, em Manaus, D. Ritta de Araújo Calderaro, 

aos 87 anos de idade. 

 Em 1995, com a morte do seu marido, o jornalista Umberto Calderaro Filho, 

ela assumiu o comando da Rede Calderaro de Comunicação (RCC). D. Ritta teve 

papel preponderante na consolidação e no fortalecimento do grupo líder na área de 

comunicação em toda a Região Norte e um dos principais do País. 

 Desde o início do grupo, o carro-chefe é o matutino diário A Crítica, editado 

em Manaus há 67 anos, com circulação nacional. Fazem parte do grupo, além do 

jornal, duas emissoras de televisão, duas de rádio e um portal de notícias. 

 Coube a ela o planejamento de modernização do Jornal A Crítica. Enquanto 

seu marido Umberto corria atrás de notícias, D. Ritta comandava a administração e o 

crescimento do grupo RCC. 

 Filha do Desembargador André Vidal de Araújo e da Professora Milburges 

Bezerra de Araújo, ela foi professora do Instituto de Educação do Amazonas. Ritta 

Calderaro desenvolveu trabalho voluntário na extinta Legião Brasileira de 

Assistência — LBA, órgão federal encarregado de assistência social aos mais 

pobres e excluídos, e ministrou, também, aulas para cegos, surdos e mudos, nas 

obras filantrópicas mantidas por seu pai, o Desembargador André Araújo. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 162.2.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 28/06/2016  Montagem: 4176 
 
 

 113 

 Dona Ritta deixou filha única, Cristina Calderaro Corrêa, e três netos — 

Dissica, Umberto e Tatiana —, que ocupam hoje importante função à frente da Rede 

Calderaro de Comunicação, confirmando a receita de que a família unida é o 

segredo do sucesso. 

 Deixo aqui registrados meus votos de condolências a Cristina Calderaro 

Corrêa e a toda a equipe de funcionários, que contribui para o engrandecimento da 

Rede Calderaro de Comunicação. 

 Era o que tinha a dizer. 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 próximo orador 

inscrito, Deputado Afonso Hamm. 

 Enquanto S.Exa. sobe à tribuna, concedo 1 minuto ao Deputado Geraldo 

Resende. 

 O SR. GERALDO RESENDE (PSDB-MS. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, quero elogiar a Presidente da Comissão de Seguridade Social e todos 

os membros dessa Comissão, a única Comissão que teve quórum hoje e que votou 

os vários requerimentos e vários projetos. 

 Isso aconteceu depois da decisão um tanto quanto ridícula, e que incomoda a 

todos nós, do Presidente interino desta Casa, Deputado Waldir Maranhão, que 

convoca, desconvoca, depois convoca, depois transforma sessões que deveriam ser 

deliberativas em sessões não deliberativas, que não têm efeitos administrativos. 

Consequentemente, vai fazer com que nós venhamos a Brasília e não discutamos 

nada, e, assim, mais uma vez, vai fortalecer a antipatia, a verdadeira ojeriza que o 

povo brasileiro tem por nós, da política, alimentada, inclusive, por decisões tão 

estapafúrdias como esta do Presidente interino Deputado Waldir Maranhão. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado 

Deley, por 1 minuto. 

 O SR. DELEY (Bloco/PTB-RJ. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. 

Presidente. 

 Num momento em que está tão difícil se dar parabéns, eu queria parabenizar 

o Presidente Michel Temer por ter socorrido os Estados. Obviamente, eu me sinto 

tranquilo, até porque isso foi tema da nossa campanha eleitoral. 

 Nós ficamos escutando aqui vários Deputados falarem em vários tipos de 

reformas, Presidente Manato. Mas há uma que, para mim, é fundamental e mais do 

que urgente: é a rediscussão do pacto federativo. 

 Nós vivemos, sem sobra de dúvida, uma grande ditadura, a ditadura 

econômica, porque o Governador que é oposição ao Governo Federal ou o Prefeito 

que é oposição ao Governo do Estado não tem vida longa. Isso fere profundamente 

o processo democrático. 

 Então, fica esse apelo. Acho que esta Casa não pode se furtar a colocar isso 

como prioridade: a discussão do pacto federativo. 

 Obrigado. 

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

Hamm, sempre muito educado com esta Presidência. V.Exa., que é do PP do Rio 

Grande do Sul, dispõe de até 3 minutos na tribuna. 

 O SR. AFONSO HAMM (Bloco/PP-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Obrigado, Presidente Manato. 

 Eu queria aproveitar este momento para tratar desta tribuna do tema 

relacionado à dívida dos nossos produtores, dos nossos agricultores, que sofreram 

com os fatores climáticos. 

 Nós estivemos no Rio Grande do Sul, onde, inclusive, eu fui autor de 

requerimento de realização de audiência pública por ocasião da FENARROZ, em 

Cachoeira do Sul. O próprio Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, esteve presente 

ao evento, com toda a sua equipe. Também estiveram presentes o Secretário de 

Políticas Agrícolas, Neri Geller, e toda a sua comitiva, bem como representantes dos 

agentes financeiros como o Banco do Brasil — o Coordenador de Crédito Rural na 

Área de Agronegócios, superintendentes e tantos outros. Temas importantíssimos 

foram tratados lá. 

 Agora, nós estamos pedindo uma prorrogação, na verdade, para fazermos 

uma grande renegociação. Quinta-feira vai haver uma reunião do Conselho 

Monetário Nacional e vai-se votar exatamente para decidir a condição do futuro dos 

nossos agricultores. 

 O setor do arroz, através da FEDERARROZ e das outras entidades, já 

conseguiu chegar a um entendimento, e já há uma vontade, inclusive, do Governo 

de fazer de imediato uma renegociação por 5 anos de dívidas que estão vencendo e 

que venceram neste ano, incluindo também os investimentos. Mas o que é 
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importante é incluir nas negociações as questões relativas ao cultivo da soja. Na 

minha região, na metade sul do Rio Grande do Sul, nós tivemos perdas de 100%. A 

média da região sul do Estado, da região de Pelotas, em direção à fronteira, é de 

ordem superior a 50% de perdas dos nossos produtores. Na região de Bagé, a 

região da Campanha gaúcha, também há números superiores a esses. Em relação à 

fronteira oeste também houve prejuízos muito grandes. 

 O assunto é importantíssimo. Nós fizemos uma negociação, uma conversa, 

diálogos com as entidades e os segmentos, e agora nós precisamos exatamente 

das condições. Por isso, nós tratamos com o Governo. 

 Então, eu faço esse apelo. Fiz telefonemas agora ao Secretário Neri Geller, 

direto ao Ministro, e estou solicitando audiência, para que possamos, além do arroz, 

incluir a cultura da soja e tratar da questão de todos aqueles produtores que tiveram 

prejuízo. 

 Isso é muito importante para o produtor se manter produzindo, para o arroz 

não faltar nas mesas dos brasileiros, para os excedentes serem exportados. 

 Portanto, o apoio ao nosso agricultor é fundamental. O que vale para o Rio 

Grande do Sul, para a região metade Sul e para as outras regiões que tiveram 

problemas vale para todo o Brasil: apoio aos agricultores, apoio à agricultura 

brasileira!  

 Quero pedir que este pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do 

Brasil, Sr. Presidente. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 162.2.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 28/06/2016  Montagem: 4176 
 
 

 118 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, após meses de negociação, 

recebemos a boa notícia de que o novo prazo de vencimento das dívidas de crédito 

rural dos produtores de arroz, que tiveram sua safra prejudicada pelos problemas 

climáticos, deve ser autorizado nesta semana pelo Conselho Monetário Nacional 

(CMN). 

 Esse assunto foi abordado durante audiência pública em Cachoeira do Sul, na 

19ª FENARROZ, o que resultou em carta aberta com reivindicações dos setores do 

arroz e da soja. 

 Eu, juntamente com outros Parlamentares, com entidades representativas do 

setor arrozeiro e produtores, articulamos junto aos Ministérios da Agricultura e da 

Fazenda a prorrogação por até 5 anos do pagamento das parcelas de custeio e o 

prazo de 6 anos para quitação das parcelas de investimento. 

 Entendo que essa medida é fundamental para dar ao produtor condições de 

manter a mesma área cultivada na próxima safra, garantindo o abastecimento de 

arroz no Brasil e a renda de centenas de famílias. 

 Apesar de uma pequena parte das parcelas já terem vencido em maio e 

junho, mais de 90% dos contratos começam a vencer no mês de julho, o que 

significa que muitos agricultores que realmente tiveram problemas poderão aderir 

em tempo à negociação. 

 Agradeço, ainda, ao Secretário de Políticas Agrícolas do Ministério da 

Agricultura, Sr. Neri Geller, e ao Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, pela 

sensibilidade com que trataram desse assunto que tanto preocupa o Rio Grande do 

Sul. 

 Era o que eu tinha a manifestar. 

 Obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Seguindo rigorosamente o art. 89 do 

Regimento Interno, concedo a palavra ao Deputado Eros Biondini, para uma 

Comunicação de Liderança, pelo PROS. 

 V.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.  

 O SR. EROS BIONDINI (PROS-MG. Como Líder. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, nobres Deputados, amigos que nos acompanham pela TV Câmara, 

tenho dois assuntos importantes. 

 Desde que assumi aqui como Deputado Federal, na legislatura passada, a 

minha bandeira sempre foi a defesa da vida e da dignidade humana. Por isso 

mesmo, eu me tornei Secretário da Frente Parlamentar dos Hospitais Filantrópicos e 

das Santas Casas. A maioria das minhas emendas é destinada aos hospitais de 

Minas Gerais, aos importantes hospitais de Belo Horizonte, como a Associação 

Mario Penna, o Hospital Madre Teresa, o Hospital da Baleia, a Santa Casa de Belo 

Horizonte, o Hospital Evangélico, o Complexo Hospitalar São Francisco. 

 Também a Frente Parlamentar em defesa das comunidades que auxiliam na 

recuperação de dependentes químicos sempre foi prioridade para mim. Eu sou o 

Presidente dessa importante Frente. 

 Nesse domingo, dia 26, nós comemoramos o Dia Internacional de Combate 

às Drogas, no encerramento da semana de prevenção ao uso de drogas, celebrada 

todos os anos no Brasil, com a realização de vários eventos em todo o País. 

 Sr. Presidente, esse segmento ainda carece de muito apoio do Governo 

Federal. Nesta transição, é muito importante que o Presidente Temer abra os olhos 

e conheça mais sobre a política sobre drogas e, sobretudo, sobre as comunidades 

terapêuticas, que hoje são responsáveis por receber 80% das pessoas que, no 
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Brasil, fazem tratamento para deixar as drogas. Por isso, eu gostaria que o 

Presidente Temer nos recebesse, como já fez, para que pudéssemos falar sobre a 

política de drogas no Brasil; política que, se bem efetuada, pode impactar muito na 

diminuição da criminalidade, dos assaltos, dos estupros, da violência em nosso País. 

 Vamos ajudar a recuperar os nossos jovens! 

 Aqui nesta Casa, estou apresentando um requerimento de sessão solene 

justamente para falar sobre a recuperação dos dependentes químicos e a Semana 

Nacional de Combate às Drogas. E, hoje, a Frente Parlamentar Mista de Combate à 

Corrupção, da qual sou membro, receberá o Dr. José Carlos Ugaz, Presidente da 

ONG Transparência Internacional. Ele esteve ontem com o Juiz Sérgio Moro e 

estará hoje conosco, na Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção. 

 É importante, Sr. Presidente, que todos nós que viemos para Brasília 

estejamos participando, para que juntos possamos dar a nossa contribuição para a 

virada de página em nosso País. 

 São muito importantes os temas que temos debatido. O que importa para nós 

é pensar no futuro dos nossos jovens, no futuro dos nossos filhos, na próxima 

geração que vai chegar para contribuir e seguir em frente com as políticas públicas 

do Brasil. 

 Sr. Presidente, no dia 26, Dia Internacional de Combate às Drogas, em Belo 

Horizonte, nós tivemos a II Corrida e Caminhada pela Paz, na orla da Lagoa da 

Pampulha. A comunidade belorizontina, coordenada pela comunidade Mundo Novo 

e pelo Projeto Mundo Novo sem Drogas, colocou ali centenas de pessoas 

mobilizadas, em um dos dias de maior presença da população na Lagoa da 

Pampulha, para fazer uma campanha de conscientização e prevenção às drogas e 
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também de recuperação dos nossos jovens, que, no caso da minha cidade de Belo 

Horizonte, lotam as ruas nas cracolândias, perdendo a sua vida e estragando o 

futuro da sua família. 

 Portanto, aqui fica a nossa manifestação sobre esses dois dias importantes 

que estamos vivendo. 

 Hoje, teremos reunião da Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção. 

 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 nobre 

Deputado Marcos Reategui, do PSD do Amapá. 

 V.Exa. tem 3 minutos na tribuna. 

 O SR. MARCOS REATEGUI (PSD-AP. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, continuo denunciando nesta tribuna os ilícitos penais e as improbidades 

praticados por membros administradores do Ministério Público e do Judiciário do 

meu Amapá. 

 Nesta oportunidade, relato que a Secretária de Saúde que assumiu a 

Secretaria em 2013 informou que os contratos de prestação de serviços eram 

verbais, e não licitados. 

 A Procuradora-Geral de Justiça Ivana Cei reuniu-se com o seu aliado, o 

Governador, a Secretária de Saúde e o Procurador-Geral do Estado. O quarteto 

assinou um Termo de Ajustamento de Conduta — TAC para que os ímprobos e os 

criminosos que desviavam dinheiro do SUS permanecessem por mais 6 meses 

praticando crimes contra o povo do meu Amapá. 

 É cristalino que a Procuradora Ivana Cei e os demais anuíram às condutas 

criminosas que deveriam combater.  

 Apesar disso e de tantos outros crimes que a organização de membros e 

dirigentes do MP e Judiciário do Amapá vêm cometendo, não são adotadas medidas 

pelos seus colegas com legitimidade para tanto, aqui em Brasília. E quando um 

particular toma essa iniciativa, o caso não é submetido a julgamento, como 

demonstram as representações do Juiz Federal João Bosco e do Desembargador 

Brahuna, cujas denúncias aguardam decisões do STJ, CNJ, Justiça Federal e 

CNMP. 
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 O Brasil não suporta mais isso. Seja o agente do crime, o agente da 

improbidade membro do MP, do Judiciário ou de qualquer outra instituição, tem ele 

que responder pela conduta ilegal, como qualquer outro.  

 Sr. Presidente, peço que a minha fala seja divulgada no programa A Voz do 

Brasil e encaminhada ao STJ, ao Ministério Público Federal, ao Conselho Nacional 

de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público. 

 Obrigado. 

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

V.Exa. será atendido. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Com a palavra o nobre Deputado Irajá 

Abreu, do PSD do Tocantins,. 

 V.Exa. dispões de 3 minutos na tribuna.  

 O SR. IRAJÁ ABREU (PSD-TO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, amigos e amigas tocantinenses que nos acompanham pela 

Rádio Câmara e pela TV Câmara, o PSD, partido que tenho a honra de presidir no 

Estado de Tocantins, iniciou uma grande caminhada, na semana retrasada, em 

todos os 139 Municípios do Tocantins onde o PSD está presente através das 

comissões provisórias e dos seus diretórios constituídos, em especial nas 83 

cidades em que o PSD está lançando os seus pré-candidatos a Prefeitos e a 

Vereadores. 

 Iniciamos essa grande jornada, essa grande caminhada, com uma comitiva 

da qual participaram a Senadora Kátia Abreu; o Deputado Estadual Toinho Andrade; 

o Presidente da Federação da Agricultura do nosso Estado, Paulo Carneiro, 

evidentemente, eu, que também tive a honra de participar, pela região sul do 

Tocantins, região com a qual temos uma relação muito próxima — foi onde começou 

a nossa história de vida nesse Estado e também onde iniciamos a nossa vida 

pública. 

 Iniciamos essa agenda no Município de Cariri do Tocantins, fazendo o pré-

lançamento da candidatura à reeleição do Sr. José da Máquina. Depois, seguimos 

para Figueirópolis, para o lançamento da pré-candidatura do nosso grande líder, 

Antônio Milhomem; para o Município de Talismã, para o lançamento de um líder da 

maior importância naquela região Sul, Mosaniel Falcão; para Alvorada, para o 

lançamento da pré-candidatura de Paulo Antônio, e encerramos, naquela sexta-feira, 
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no Município de Formoso do Araguaia, também com o pré-lançamento da 

candidatura de Hermes Azevedo. 

 Iniciamos a agenda de sábado percorrendo os Municípios de Aliança do 

Tocantins e Crixás do Tocantins. Passamos também pelo Município de Fátima e 

Santa Rita e assim encerramos nossa agenda naquela região Sul do Estado, 

fazendo pré-lançamento de quase 12 pré-candidatos do partido. 

 Nessa última semana, essa caravana seguiu sua agenda para a região 

sudeste do Estado de Tocantins. 

 Passamos pelo Município de Conceição, fazendo o pré-lançamento da 

candidatura de Paulo Rocha; por Taipas, de Joaquim Azevedo. Seguimos para 

Almas, Porto Alegre do Tocantins e concluímos a agenda no Município de 

Dianópolis, onde fizemos um grande pré-lançamento da candidatura à reeleição do 

atual Prefeito, Régis Melo. 

 Seguimos, depois, aos Municípios de Novo Jardim e Taguatinga, passamos 

também por Combinado, e encerramos no Município de Novo Alegre. 

 Eu gostaria, nesta ocasião, Presidente, de agradecer a recepção do povo 

tocantinense nessas duas regiões, a região sul e também a região sudeste do 

Estado. Tivemos uma recepção calorosa, amistosa e muito respeitosa. Tivemos 

reuniões grandes, com 300, 500 e até 1.000 pessoas, que nos recepcionaram tão 

bem, numa expectativa de um projeto novo, de uma condução nova e um rumo novo 

nesses Municípios. 

 Para mim, como Presidente desse partido, é uma grande alegria e uma 

grande honra não apenas conduzir esse processo de pré-lançamentos de pré-

candidaturas de Prefeitos e Vereadores nessas cidades, mas, principalmente, poder 
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estar à frente de um partido novo como é o PSD no Brasil e no Estado do Tocantins, 

mas que se tornou um grande partido, o maior partido em número de Prefeitos com 

mandato em exercício — são 42 Prefeitos e quase 200 Vereadores representando o 

partido nas Câmaras Municipais. 

 Muito 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 Deputado Adail 

Carneiro. 

 V.Exa. tem 3 minutos na tribuna. 

 Depois, concederei a palavra à Deputado Soraya Santos e, em seguida, à 

Deputada Erika Kokay. 

 O SR. ADAIL CARNEIRO (Bloco/PP-CE. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, demais colegas Deputadas e Deputados, quero falar da minha alegria na 

manhã de hoje por ter participado de mais uma reunião na CDEICS — Comissão de 

Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. Graças a Deus, houve 

quórum, e lá nós aprovamos um requerimento para que fizéssemos um convite ao 

Ministro de Minas e Energia, ao Presidente da PETROBRAS e ao Presidente da 

Agência Nacional de Petróleo, a fim de discutirmos na Comissão o porquê desse 

desequilíbrio que acontece no valor dos combustíveis aqui no nosso Brasil. 

 Nós tivemos um aumento, do início do ano passado, 2015, até o presente 

momento, de aproximadamente 22%, enquanto o valor do barril do petróleo 

diminuiu, nesse mesmo período, 65%. Acreditamos que haja um desencontro de 

informações, um desencontro de contas, e nós precisamos, juntamente com os 

representantes desses órgãos, esclarecer à população brasileira tudo isso. 

 Eu gostaria que isso fosse divulgado nos meios de comunicação desta Casa, 

para que possamos levar essa mensagem a todo o Brasil. 

 Quando for realizada essa audiência, que acredito que seja de grande 

importância, nós iremos também divulgar. 

 Quero aproveitar o momento para parabenizar toda a Região Nordeste por ter 

mantido de pé essa grande cultura nordestina que são as festas juninas. Parabenizo 
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principalmente o nosso Estado do Ceará, que, a partir da Capital, Fortaleza, 

passando pela Região Metropolitana, como Maracanaú, e por outros Municípios, 

realizou as festas. 

 Quero aproveitar também para dizer que, muito em breve, nós nos 

avizinharemos de mais um pleito. Antes desse pleito, nós teremos um período de 

aproximadamente 17 dias para a realização de coligações partidárias. 

 Eu tenho sido procurado por muitos cearenses que visam à composição com 

o PP — Partido Progressista. Quero dizer a todos que podemos ter nos próximos 

dias o desfecho de um processo que se encontra no Poder Judiciário do Estado do 

Ceará. 

 Portanto, peço a todos, encarecidamente, que aguardem, porque pode, sim, 

haver novidades nos próximos dias.  

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Eu que agradeço, nobre Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado 

Moroni Torgan, por 1 minuto. 

 O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Sem revisão do orador.) - Muito 

obrigado, Sr. Presidente. 

 Deputada Soraya Santos, muito obrigada pelo carinho de sempre. 

 Nós estamos na Semana Nacional de Combate às Drogas. Esta semana não 

deve ser destinada só à realização de palestras, discursos e coisas dessa natureza. 

Ela deve ser destinada ao anúncio de um plano efetivo de recuperação de viciados, 

ao anúncio de um plano judiciário para pegar os grandes traficantes, ao anúncio de 

um plano que feche as nossas fronteiras para as drogas, que vêm principalmente da 

Bolívia. 

 Nós temos que ter uma semana de prevenção às drogas com medidas 

efetivas, e eu espero que o Governo tenha medidas efetivas na área do Ministério da 

Saúde, do Ministério da Educação e do Ministério da Justiça, para que realmente o 

povo brasileiro possa saber que estamos combatendo os traficantes. 

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

Torgan. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra à Deputada 

Soraya Santos, do PMDB do Rio de Janeiro. S.Exa. dispõe, regimentalmente, de 3 

minutos, mais 5 minutos para falar pela Coordenadoria da Mulher, totalizando 8 

minutos. 

 A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PMDB-RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, Deputado Carlos Manato, eu dividirei o tempo. Usarei agora só os 3 

minutos e, depois, depois falarei por mais 5 minutos. 

 Sr. Presidente, Deputado Carlos Manato, é um prazer estar aqui neste dia 

sendo presidida por V.Exa. 

 O que me traz a esta tribuna é um assunto que nos preocupa diariamente. 

 Esta Casa tem acompanhado a prática — como a que vimos, mais uma vez, 

no domingo, no programa Fantástico — de crimes contra a honra na Internet. Esse 

tipo de crime tem nos preocupado imensamente. 

 Os crimes de difamação, calúnia e injúria foram regulamentos 74 anos atrás. 

Naquela época, Deputado Carlos Manato, não tínhamos Internet. A repercussão de 

uma difamação se restringia a um bairro, uma cidade, um Estado. Hoje, o seu 

alcance é ilimitado. 

 Hoje, as imagens que são postadas, em virtude da prática do sex teen entre 

as adolescentes, que mandam fotos suas para os namorados — depois, por 

vingança, eles as postam —, temos um número enorme de adolescentes atentando 

contra a própria vida. 

 Eu estou coordenando a Comissão Externa de Acompanhamento e Apuração 

de Crimes de Estupro. Nós temos, sim, que enfrentar esses crimes, urgentemente, 

aprovando nesta Casa a tipificação de novos crimes. 
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 Quando nós legislamos sobre o estupro, sequer imaginávamos uma ação tão 

animalesca quanto o estupro coletivo, como temos visto nos últimos tempos. E pior: 

esses estupros não estão sendo cometidos agora. Eles estão associados à questão 

das drogas. Essas meninas, essas mulheres, porque estão drogadas, sequer sabem 

que estão sendo violentadas. 

 Os últimos casos que essa Comissão apurou ocorreram há mais de 4 meses. 

As vítimas nem sabiam o que estava acontecendo com elas. Tomaram ciência 

desses fatos porque foram publicados na Internet. 

 Na verdade, Deputado Carlos Manato, elas foram estupradas no momento em 

que assistiram àquelas cenas horrorosas. 

 O direito de ir e vir dessas mulheres e de sua família está todo comprometido. 

 Nós precisamos, sim, urgentemente, ampliar a pena para as pessoas que 

estão postando essas imagens horrorosas na Internet. Não podemos simplesmente 

condenar a pessoa que posta imagens como essas à doação de cestas básicas por 

3 meses. Trata-se de crimes hediondos que estão tirando a vida dessas pessoas, 

que estão tirando delas o seu direito de ir e vir. Nós temos que fornecer instrumentos 

aos juízes, aos magistrados para que retirem essas imagens da Internet. 

 Deputado Carlos Manato, se constitucional é a livre expressão, constitucional 

é, também, o direito de ir e vir, a dignidade de viver, e o dom da vida se sobrepõe a 

qualquer uma dessas ferramentas. Por isso, eu venho aqui trazer esse assunto. 

 Temos que banir isso urgentemente. Esta Casa precisa agir antes que mais 

uma jovem, mais uma mulher seja morta, em razão desse crime hediondo, que é a 

postagem na Internet de imagens como essas que temos visto ultimamente. 

 Muito obrigada, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Eu que agradeço, nobre Deputada. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado 

Marcus Pestana, por 1 minuto. 

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

Presidente, gostaria de fazer o registro de duas agendas importantes que precisam 

ser retomadas nesta Casa. 

 Recentes operações da Polícia Federal revelaram desvios sérios nos fundos 

de previdência complementar. É preciso blindar o patrimônio dos trabalhadores das 

estatais — a Deputada Erika Kokay é especialista no assunto. Precisamos votar o 

projeto que aprimora a governança dos fundos de previdência, para modernização 

da gestão, para blindá-los. 

 Quanto à reforma política, ela precisa ser retomada. O fim desse ciclo político, 

a crise do presidencialismo de coalizão e a crise do financiamento da atividade 

política desvendada pela Lava-Jato impõem reformas sérias no sistema eleitoral, no 

sistema de organização partidária. 

 Esta Casa, que já fez três esforços nesse sentido, nos últimos 5 anos, tem 

que retomar essa urgente, polêmica e complexa questão. É preciso mudar. O Brasil 

não suporta mais o esgotamento do atual modelo de governabilidade, o atual quadro 

partidário. A população exige respostas, e esta Casa deve pautar urgentemente 

tanto a questão dos fundos de previdência, quanto a da reforma política. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado, Deputado. 

 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a atual instabilidade política interna na 

Câmara dos Deputados, o trancamento da pauta por medidas provisórias e as festas 
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de São João e São Pedro, tradicionais no Nordeste, que historicamente esvaziam o 

quórum do Congresso, impediram a votação prevista do projeto de lei complementar 

sobre os fundos de pensão, de autoria do Senador Aécio Neves, que relato na 

Câmara. A previsão é que votaremos no dia 5 de julho. 

 Como afirmei em um artigo, os fundos públicos de previdência têm um papel 

essencial. Primeiro, garantindo recursos para financiar uma vida digna para os 

aposentados e pensionistas que se dedicaram às nossas principais estatais. 

Segundo, como grandes poupadores — as 86 entidades públicas fechadas de 

previdência complementar administram um patrimônio de R$ 445 bilhões —, os 

fundos de previdência podem funcionar como alavanca do desenvolvimento, não só 

contribuindo para a rolagem da dívida pública, mas também financiando 

investimentos na indústria, no agronegócio e, principalmente, na infraestrutura. 

 Para se ter uma ideia, o volume de ativos administrados por esses fundos 

equivale à soma de todas as dívidas de governos estaduais ou duas a três vezes o 

valor de empresas como Bradesco, Itaú ou PETROBRAS. 

 A CPI dos Fundos de Pensão fez um retrato fiel das atuais dificuldades 

dessas entidades: déficits recorrentes e expressivos; sobrecarga sobre os 

trabalhadores; gestão temerária; governança precária e graves indícios de corrupção 

e má influência política. 

 O Senado Federal e a CPI apontaram o rumo necessário: a profissionalização 

da gestão e a melhoria da qualidade na governança. Minha tarefa como Relator foi 

liderar um amplo diálogo, procurando aparar arestas, dirimir dúvidas, contornar 

divergências e propiciar o consenso sem perder a essência. Proposta boa é a que 

tem chance de ser aprovada. De nada adiantam boas intenções engavetadas. 
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 O substitutivo que construí é uma fusão da proposta aprovada no Senado 

Federal com a da CPI dos Fundos de Pensão da Câmara dos Deputados. Mantive a 

paridade de representação nos conselhos deliberativo e fiscal. A profissionalização 

da gestão e a qualidade dos processos decisórios serão reforçadas pela seleção 

pública por empresa ou universidade especializada dos diretores executivos, dos 

auditores internos e do membro independente do comitê de investimento. O contrato 

de gestão entre o conselho e a estrutura executiva, a instituição do “soprador de 

apito” no comitê de investimento para sanar qualquer dúvida quanto à qualidade de 

novos projetos, a melhoria dos ritos e processos de decisão, aumentando a 

responsabilização coletiva e a transparência, a blindagem dos conselhos e da 

estrutura executiva em relação a laços familiares, negociais e partidários formam um 

conjunto de melhorias que certamente aprimorarão a gestão dos fundos e 

protegerão os interesses dos trabalhadores das estatais. 

 Vamos ver o que sai no final de nossa linha de produção legislativa no início 

de julho. O ponto de partida é muito bom. 

 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o País está de pernas para o ar. A 

combinação da mais grave recessão desde 1929 com o maior escândalo de nossa 

história, desvendado pela Lava-Jato, e seus desdobramentos políticos, tem efeito 

devastador e decreta a falência do atual sistema político. 

 Não se troca Presidente da República como se troca de camisa. Um 

impeachment é sempre traumático, deixa feridas e cicatrizes. Mas não há nenhum 

golpe em curso. Crimes fiscais, eleitorais, morais e de obstrução da Justiça foram 
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cometidos. E a Lei é para todos. O processo é absolutamente constitucional, e o 

País saberá construir seu futuro sem retrocessos. 

 A distância abissal existente nas sociedades contemporâneas entre as 

pessoas e sua representação política é agravada hoje, no Brasil, pela corrupção 

sistêmica e institucionalizada e por um sistema político disfuncional e irracional. Há 

um visível esgotamento e uma inviabilização clara do chamado “presidencialismo de 

coalizão”, transformado em “presidencialismo de cooptação”, cuja dinâmica, movida 

a chantagens, concessões e cooptação, dita o ritmo da República. Isto somado a um 

sistema de financiamento da atividade política vulnerável e ao império da 

demagogia, do populismo e do corporativismo impede a aprovação das reformas 

necessárias e inadiáveis para que o Brasil saia da crise. 

 Embora seja falso afirmar que a corrupção e a crise são culpas do sistema, 

em grande parte, nossas mazelas se devem a regras políticas muito ruins que 

norteiam nosso processo decisório coletivo. 

 Como abordar temas complexos e polêmicos num plenário da Câmara com 

inacreditáveis 27 partidos políticos? Como obter a confiança da sociedade quando 

até as doações legais foram demonizadas e criminalizadas? Como estabelecer 

controles sociais sobre os mandatos se, segundo as pesquisas, 70% dos brasileiros 

não sabem sequer citar o nome de seu Deputado? 

 A atual crise impõe a necessidade urgente de se retomar a discussão sobre a 

reforma política. Após a Lava-Jato, o financiamento público exclusivo é quase uma 

imposição no Brasil. Mas ele só será viável se tivermos a mudança do sistema 

eleitoral, só será possível com a introdução do voto distrital, como nos EUA e no 

Reino Unido, ou da lista partidária, como na Itália, Espanha e Portugal, ou do 
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modelo misto da Alemanha ou Coréia do Sul, incrementados com a cláusula de 

desempenho, para assegurar representação parlamentar — na Alemanha, é de 5% 

dos votos nacionais. 

 Mas aí nos vemos no espelho diante de nossa armadilha existencial. A vida e 

a sociedade, cansadas de escândalos e ansiosas por mudanças, reclamam 

alterações radicais. Mas o sistema, apegado ao status quo, não se autorreformará. 

Dizem juristas conceituados que Constituinte exclusiva não faz sentido em plena 

vigência de uma Constituição democrática. 

 Ou seja, estamos diante de um verdadeiro enigma da esfinge: decifra-me ou 

devoro-te. 

 A democracia brasileira, duramente conquistada, não pode se render a esse 

impasse. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Gostaria de agradecer muito à 

Deputada Erika Kokay, do PT do Distrito Federal. 

 V.Exa. tem regimentalmente 3 minutos na tribuna. 

 A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 

sem dúvida nenhuma, nós temos que elevar a governança dos fundos de pensão, 

mas esse projeto que adentrou esta Casa com o respaldo do Governo golpista não é 

a melhor forma. Ao contrário, nós estamos falando de pressões que aconteceram 

em um fundo de pensão que é o fundo de pensão dos investigados pela CPI com 

menor participação dos trabalhadores e trabalhadoras. Era o único fundo de pensão 

que não tinha gestão paritária, direção paritária. 

 A paridade assegurada nos conselhos está prevista em lei. O Governo quer 

tirar isso! O Governo quer tirar a paridade assegurada no Conselho Fiscal e no 

Conselho Deliberativo. Dos quatro fundos que investigamos, este, que tem diretores 

e responsáveis presos, era o único que não tinha metade de representantes dos 

trabalhadores e trabalhadoras e metade da patrocinadora na sua composição, na 

composição da sua direção. 

 Então, vejam: o que o Governo faz? Ele quer tirar a representação dos 

trabalhadores e trabalhadoras do Conselho Deliberativo Fiscal e também da direção; 

quer colocar pessoas de mercado. Mas esse fundo, que foi citado, que está com os 

seus dirigentes presos — e justamente, parece-me —, esse é um fundo que 

terceirizou a sua administração, a administração dos seus ativos para uma empresa 

de mercado. Essa empresa de mercado pegou 250 milhões de títulos da dívida 

brasileira e trocou por títulos na Venezuela. Essa empresa de mercado!  
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 O que o Governo do Temer quer? Colocar no mercado, ou seja, entregar para 

o mercado, o que foi entregue, a gestão dos recursos do POSTALIS, desse fundo 

que teve os dirigentes presos e que fez o que fez, levou os seus dirigentes à prisão. 

O Governo quer fazer isso! O Governo quer tirar a representação dos trabalhadores 

e ao mesmo tempo quer entregá-la para o mercado, que fez o que fez e que levou 

dirigentes de um fundo de pensão a serem presos.  

 Não é um exemplo feliz, porque este exemplo do que aconteceu nesse fundo, 

que teve os dirigentes presos, é o exemplo do que o Governo quer carregar para o 

conjunto dos fundos, para poder se utilizar de vultosos recursos, que perfazem 700 

bilhões. A grande maioria desses recursos é de previdência complementar, de 

instituições públicas!  

Essas empresas e esses fundos financiaram a privatização da Vale. Agora, o 

Governo quer colocar no mercado de empresas, ou membros do mercado 

selecionados por uma empresa, uma empresa contratada pela própria 

patrocinadora, ou seja, contratada pelo próprio Governo. O Governo quer se utilizar 

dos recursos que não lhe pertencem, mas que pertencem aos trabalhadores e 

trabalhadoras que contribuem paritariamente todos os meses para ter uma 

complementação de aposentadoria. 

 Portanto, este projeto é um projeto que vai destruir os fundos de pensão, que 

vai fazer com que eles fiquem à mercê do próprio Governo ou então à mercê do 

próprio mercado. 

 Mas me inscrevo neste dia, Sr. Presidente, para lembrar que hoje é o Dia do 

Orgulho LGBT. Hoje é o dia em que a vergonha, que era imposta por uma sociedade 
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heteronormativa, transforma-se, a partir de uma reação nos Estados Unidos, em 

orgulho de ser o que se é. 

 E aqui faço as minhas homenagens a todas e todos que ousam dizer o nome 

do amor, a todas e todos que ousam ser como são, que ousam a liberdade de amar, 

porque nós estamos vivenciando, no movimento LGBT, um dos mais profundos 

processos de transformação e de repensar da própria sociedade, porque envolve o 

direito de ser e o direito de amar. 

 E aqui denuncio que apresentei uma proposição para que estivéssemos 

fazendo uma sessão solene, em dia, em homenagem ao Orgulho LGBT, ao orgulho 

de ser como se é, ao orgulho e ao direito de amar com liberdade, ao direito de 

romper as prisões do afeto e do exercício pleno e profundo da humanidade, e que, 

de forma inexplicável, não se consolidou em uma sessão solene, mas solicitações 

de sessão solene que adentraram esta Casa depois do pedido de uma sessão para 

discutirmos o Dia do Orgulho LGBT vão se realizar ou se realizaram. 

 Eu penso, Sr. Presidente, que há uma institucionalização do preconceito e da 

discriminação, que são inadmissíveis. E reporto a V.Exa. a necessidade de 

realizarmos essa sessão. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputada. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Antes de passar a palavra ao 

Deputado Carlos Andrade, do PHS de Roraima, vou conceder 1 minuto ao nobre 

Deputado Mauro Benevides, para dar mais um discurso como lido. 

 O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, aprovada por esta Casa, por unanimidade de votos, a 

Proposta de Emenda à Constituição nº 443, de 2009, encontra-se presentemente no 

Senado Federal, à espera de que os eminentes integrantes daquela Casa acolham 

tal proposição, de interesse vital para os advogados públicos, responsáveis por 

trabalho permanente com vistas a garantir maior arrecadação para o erário, 

defendendo o interesse público de forma competente e constante, o que há sido 

constatado ao longo de cada exercício fiscal. 

 Recorde-se de que nesta Casa tal matéria recolheu a unanimidade de apoio 

dos nossos Parlamentares, todos convictos de que a proposição trará, quando 

promulgada, uma significativa ampliação de receita, num momento em que o Poder 

Executivo, sob o comando firme e sereno do Presidente Michel Temer, luta em 

busca de equilibrar a receita pública, a fim de que possamos superar o delicado 

momento por que passa o Tesouro Nacional. 

 A caracterização inadequada de pauta-bomba, tantas vezes precedida e 

injustamente alegada, não levou em conta a circunstância de que a repercussão 

financeira da majoração somente ocorrerá após o segundo exercício financeiro, o 

que torna inquestionavelmente viável algo de grande relevância para os cofres do 

Erário Nacional. 

 Relator que fui da importante matéria na passada Legislatura, vi-me instado a 

retornar a essa temática, desta feita com o objetivo de conclamar os eminentes 
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Senadores a aprovarem a referenciada PEC, o que trará redobrado estímulo para 

que os profissionais beneficiados possam, com maior intensidade, continuar 

cumprindo os seus objetivos funcionais. 

 Entendi, por isso, de renovar apelo já transmitido a cada um dos 

componentes da outra Casa, no sentido de que diligenciem o exame de tal Proposta, 

reconhecendo a inquestionável justeza de que a mesma se reveste. 

 Nessa expectativa, confio em que o Presidente Renan Calheiros estimulará 

os seus pares para que garantam o trâmite favorável de tal iniciativa, da qual o maior 

beneficiário será o Tesouro Nacional, com a consequente elevação receita pública. 

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

Vamos divulgar no programa A Voz do Brasil o pronunciamento de V.Exa. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao nobre 

Deputado Carlos Andrade, do PHS de Roraima. 

 Agradeço a V.Exa., sempre muito gentil com esta Presidência. 

 V.Exa. tem 3 minutos na tribuna. 

 O SR. CARLOS ANDRADE (PHS-RR. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, muito obrigado pela generosidade de me conceder 3 minutos. 

 O que me traz à tribuna nesta oportunidade, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, é o fato de que, no Estado de Roraima, mais uma vez, nós tivemos, no 

último final de semana, um apagão de aproximadamente 1 hora e meia. Meio milhão 

de habitantes ficaram sem energia elétrica. Nós atribuímos isso ao completo 

descaso do Governo Federal. Por conta de um empreendimento, de uma obra 

atrasada há mais de 6 anos, o suprimento de energia elétrica daquele Estado é feito 

pela Venezuela, país vizinho. 

 Esta minha fala é justamente para compartilhar esse problema, que não 

atinge apenas o Estado de Roraima, mas o Brasil. 

 Passo a fazer menção à ineficiência do Governo afastado. 

 A inabilidade do Governo se verificava em praticamente todas as áreas, e por 

isso viemos a esta tribuna para falar sobre a inabilidade do Governo da Presidente 

Dilma. Hoje, porém, falo sobre a paralisia das grandes obras prometidas pelo 

Governo afastado. 

 O legado da Presidente Dilma são as obras paradas, canceladas ou 

atrasadas. O PAC, coordenado por Dilma desde que exercia o cargo de Ministra-

Chefe da Casa Civil, é um fiasco. A previsão de investimentos, que era da ordem de 

1 trilhão de reais, entre 2015 e 2018, ficará longe de se concretizar. Obras 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 162.2.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 28/06/2016  Montagem: 4176 
 
 

 143 

fundamentais não conseguem sair do papel, como o Sistema de Logística de Etanol, 

as Ferrovias Norte-Sul e Transnordestina, a transposição das águas do Rio São 

Francisco, a Refinaria Abreu e Lima e o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. 

Enfim, a lista é extensa, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. 

 Como se não bastasse a roubalheira do Governo petista, há também a 

completa incompetência do Governo Dilma em gerir a coisa pública. Talvez o maior 

exemplo dessa incompetência sejam as maquiagens contábeis que culminaram na 

aceitação do pedido de impeachment da Presidente. 

 É importante ressaltar para a população que o processo de impeachment está 

sendo conduzido no estrito cumprimento da nossa Constituição. Os decretos de 

crédito suplementares foram, sim, editados ao arrepio da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, e as pedaladas fiscais tiveram o propósito de maquiar a enorme 

dívida pública que o Governo Dilma legou à sociedade. E o resultado desse 

desgoverno não é outro senão o desemprego e o aumento da pobreza. 

 Sr. Presidente, solicitamos que esta mensagem seja divulgada nos Anais da 

Casa e, se possível, no programa A Voz do Brasil. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Sou eu que agradeço, nobre 

Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Tem a palavra o Deputado João 

Marcelo Souza, por 3 minutos. 

 O SR. JOÃO MARCELO SOUZA (Bloco/PMDB-MA. Sem revisão do orador.) 

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu não sei nem como começar esta fala, 

de tão triste que é o desgoverno que está acontecendo no Maranhão, meu querido e 

amado Estado. 

 Eu creio, Sr. Presidente, que nós temos o pior Governador de todos os 

tempos no Estado do Maranhão. Ele é conhecido como um governador perseguidor, 

que não gosta do povo, que não atende a classe política, nem a Oposição nem a 

Situação, que não ouve Prefeitos nem lideranças, cujo apelido é professor de Deus. 

 Sr. Presidente, esse Governador agora extrapolou. Ele resolveu perseguir o 

Delegado Valter Costa, que era pré-candidato a Prefeito de Santa Inês. Ele já o 

transferiu para uma segunda cidade, Cedral. Se não bastasse isso, ele fez agora 

algo muito pior. Ele levou, através da Polícia Civil, o juiz a uma conclusão numa 

situação relativa ao pré-candidato a Prefeito de Turilândia em primeiro lugar nas 

pesquisas, que foi preso. O nosso pré-candidato, Domingos Curió, já foi Prefeito 

duas vezes de Turilândia e está arrolado num processo, mas nunca foi chamado 

para ser ouvido. Mesmo assim, foi preso por perseguição desse Governador 

perseguidor, desse Governador que não tem moral, desse Governador que não 

terminou nem as obras da ex-Governadora Roseana Sarney, como o Italuís, que 

tem está 90% pronto, e está deixando sem água a cidade de São Luís. Ele não tem 

competência para ser Governador! 

 O nosso pré-candidato a Prefeito de Turilândia foi preso por perseguição 

política. Rasparam a cabeça do pré-candidato. Bateram no pré-candidato. Tudo por 
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perseguição, porque ele tem um adversário lá, que é do Governador, que está 

tentando vencer, mas não vai vencer. 

 Governador, o senhor é o pior Governador de todos os tempos do nosso 

Estado! O senhor não vai ser eleito para mais nada! Todos têm vergonha do senhor! 

E nós vamos ganhar em Turilândia! Isso não vai ficar assim. Nós vamos ganhar em 

Turilândia. 

 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 Onyx 

Lorenzoni. 

 V.Exa. tem 3 minutos na tribuna. 

 O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados e todos aqueles que acompanham 

esta sessão, eu estava, na semana passada, participando, a convite de uma 

fundação alemã, de um seminário sobre transparência e combate à corrupção, na 

Alemanha, quando estourou aqui no Brasil a Operação Custo Brasil. A operação 

tratava de mais uma ramificação da organização criminosa que o PT instalou no 

Governo Federal, a qual, neste caso particular, era liderada pelo ex-Ministro Paulo 

Bernardo. E no que consistia? Consistia na contratação da empresa Consist 

Software Ltda. para fazer descontos de crédito consignado. 

 Agora, Presidente Manato, vem aquela situação: recordar é viver. Sabe por 

que, Deputado Julio Lopes? Porque, em 2004, o Presidente Lula, a quem chamei de 

traficante de influência na CPI da PETROBRAS — o que hoje fica cada vez mais 

claro para todos os brasileiros e brasileiras —, editou uma medida provisória 

autorizando o crédito consignado. E fez mais: assinou 10 milhões de cartas dizendo 

que estava à disposição dos servidores, dos aposentados do INSS. Aí, abriu prazo 

para os bancos se habilitarem ao crédito consignado. 

 Presidente Manato, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e os 

grandes bancos privados brasileiros levaram 3 meses, 4 meses para conseguir a 

autorização. O BMG — o Sr. Marcos Valério — obteve do Governo Federal a 

autorização em 8 dias! Um banquinho que tem só 10 agências, contra os milhares 

das agências da Caixa Econômica Federal, rapidamente, porque havia mercado, 
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acumulou uma carteira que, alguns meses depois, após haver lucrado mais de 3 

bilhões de reais, vendeu para a Caixa Econômica Federal por mais 1 bilhão de reais. 

 Lula e o PT têm essa atração fatal pela maracutaia. 

 Já ao alvorecer do seu Governo, Lula estava colocando Paulo Roberto Costa 

lá na PETROBRAS, o que depois se desdobra no petrolão. E estava acertando com 

o Marcos Valério, através de Dirceu e de todo o resto da quadrilha, a operação, que 

se repetiu, alguns anos depois, essa operação agora chamada de Custo Brasil. 

 O mais curioso é que, nessa época, também, o tesoureiro do PT, o terceiro 

que foi preso — dá para pedir música no Fantástico —, o ex-Deputado Paulo 

Ferreira, em 2001, Presidente Manato, estava na frente da sede do Partido dos 

Trabalhadores na Avenida Farrapos — essa sede foi comprada com dinheiro 

desviado de um tal Clube da Cidadania, portanto a coisa vem de longa data — e foi 

sequestrado. Ele ficou um breve período sob o domínio de bandidos. E ele dizia aos 

bandidos: “Eu sou amigo do Tarso”, que era Prefeito de Porto Alegre. “Eu sou amigo 

do Olívio”, que era o Governador do Estado, como se isso pudesse sensibilizar os 

bandidos. E um dos bandidos lhe disse: “Olha, meu amigo, não tem nada a ver com 

o seu trabalho”. 

 Será que os petistas acham que têm salvo-conduto entre os foras da lei? Será 

que eles acham que há uma fraternidade entre a bandidagem? 

 Sabe qual é o problema do PT? É que o diabo mora nos detalhes, e os 

detalhes apontam que a organização criminosa caiu e vai continuar caída, porque o 

brasileiro não aceita mais corrupção. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra à Deputada 

Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina. 

 V.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna. 

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

Presidente, Deputado Carlos Manato, Sras. e Srs. Deputados, primeiro, quero 

registrar minha indignação, minha chateação e minha tristeza com a atitude do 

Presidente da Casa em exercício no último final de semana. 

 É impossível um Parlamentar se programar para vir a Brasília trabalhar, como 

é nosso dever, como é nossa obrigação, se o Presidente em exercício muda a 

agenda cinco vezes, Sr. Presidente. 

 Com muita felicidade, nós conseguimos deliberar na Comissão de Seguridade 

Social e Família e esgotar toda a pauta que tínhamos lá, porque conseguimos 

garantir o quórum. Não sei se vamos conseguir garantir quórum para deliberarmos 

aqui no plenário. 

 Eu preciso lembrar ao Presidente que essas mudanças — S.Exa. mudou o 

cronograma das emendas das Comissões, e estaríamos, nesta semana, apreciando 

as emendas de Comissão ao Orçamento — geraram custo para os cofres públicos. 

Trocar bilhetes de passagens aéreas ou comprar passagem aérea em cima da hora, 

como todos nós sabemos, faz diferença no custo do deslocamento de cada um para 

Brasília. 

 Então, quero deixar isso aqui registrado. E quero dizer que isso está me 

parecendo um caso patológico. 
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 Nós precisamos tomar providências, porque os demais 512 Parlamentares 

estão expostos, em função desses encaminhamentos equivocados do Presidente 

em exercício. 

 Segundo, Sr. Presidente, quero dizer que a minha cidade, o Município de 

Lages, no Planalto Serrano, depois de um grande esforço da bancada de Santa 

Catarina como um todo, do Governo do Estado e do Prefeito, passou a ter voos 

diários, agora através da companhia Azul. 

 A nossa região estava com dificuldade para receber empreendimentos, para 

receber grandes empresas, em função das dificuldades na área de logística. Os 

voos iam só até a capital. A partir da tarde de hoje, nós vamos ter voos até 

Campinas, repito, pela empresa Azul, o que vai facilitar e estimular a ida de novos 

empreendedores para a nossa cidade. E vai facilitar a vida dos nossos empresários 

— há grandes empresários no Município, na região como um todo —, que poderão 

se deslocar para os grandes centros do País e para fora do Brasil mais rapidamente. 

Com isso, poderão buscar e otimizar receitas. Haverá estímulo à criação de novos 

empregos, em especial neste momento de crise. 

 Sr. Presidente, V.Exa., que é exemplo para nós — há 11 anos ininterruptos 

nesta Casa, sem nenhuma falta —, não queira saber a nossa angústia por marcar 

agenda no Estado e ter de cancelá-la, por marcar voo e ter de cancelar voo. 

 Que o Presidente em exercício se espelhe um pouquinho em V.Exa., Sr. 

Presidente, e cumpra com determinação e com segurança o seu dever, para que 

nós possamos trabalhar com tranquilidade aqui na Casa, deliberando. O País não 

pode esperar. Respeitamos todas as festas juninas, mas não dá para pôr a culpa 

nelas, não. A culpa é unicamente do nosso Presidente em exercício, que foi um 
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atrapalhado nesses últimos dias, mudando de todas as formas o trabalho aqui no 

plenário. 

 Muito obrigada, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Eu que agradeço, nobre Deputada. 

Muito obrigado pela gentileza para com a minha pessoa, ainda mais vindo da parte 

de V.Exa., uma pessoa tão conceituada nesta Casa. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra à Deputada 

Raquel Muniz. 

 V.Exa. tem 3 minutos na tribuna. 

 A SRA. RAQUEL MUNIZ (PSD-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

quero fazer um convite especial ao Brasil. Com toda essa crise que o Brasil vem 

vivendo, Montes Claros, no norte de Minas Gerais, estará realizando, de 1º a 10 de 

julho, a EXPOMONTES 2016, exposição agropecuária que é uma das maiores do 

Brasil. Estaremos lá juntamente com a sociedade rural, com o sindicato rural e com 

a Prefeitura Municipal de Montes Claros recebendo todos vocês para uma das mais 

belas exposições do País. 

 Quero também fazer um registro. Estou aqui também nesta semana, apesar 

das idas e vindas em relação aos trabalhos desta semana, juntamente com a 

Deputada Carmen Zanotto e outros Parlamentares que, como eu, tiveram que 

refazer a sua agenda para se fazerem presentes, e hoje conseguimos, na importante 

Comissão de Seguridade Social e Família, o quórum necessário para dar 

andamento a questões importantes para o Brasil na área da saúde. Conseguimos 

deliberar sobre importantes temas, mostrando ao Brasil que os Parlamentares estão, 

sim, comprometidos com a saúde. 

 Quero dizer também que, durante esse pouco mais de 1 ano e meio aqui na 

Casa, consegui emplacar agora uma CPI. Há 20 anos, nesta Casa, nenhuma 

Parlamentar mulher tinha conseguido apresentar uma CPI. Após 20 anos, consegui 

ser autora da CPI do DPVAT, uma vitória das mulheres e uma vitória da sociedade, 

que vai conhecer mais sobre os recursos a serem investidos na saúde e na 

educação para o trânsito. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 162.2.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 28/06/2016  Montagem: 4176 
 
 

 152 

 Portanto, estávamos aqui hoje também para participar da reunião da CPI do 

DPVAT. Isso mostra para vocês o meu compromisso como Parlamentar. 

 Muitos dos que nos acompanham já sabem que, logo que aqui cheguei, 

apresentei projeto de lei na área de educação para os médicos, garantindo que no 

diploma constasse a nomenclatura “médico”. Apresentei também uma proposta de 

emenda à Constituição a respeito da manutenção do FUNDEB. Essa proposta 

passou pela Comissão de Educação, passou pela principal Comissão da Casa, a 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania — CCJC, onde foi aprovada por 

unanimidade. E agora, a Comissão já instalada, estamos discutindo o FUNDEB, 

para que ele se torne uma política perene, já que é tão importante para a educação 

deste País. 

 Quero encerrar, Sr. Presidente, dizendo que todo esse nosso trabalho 

parlamentar será conhecido em Minas Gerais inteira através da nossa revista, que 

estará mostrando também o importante presente que estamos levando para a 

exposição agropecuária não só do norte de Minas, mas para o Mucuri e o 

Jequitinhonha: as nossas emendas que foram  incluídas nas Medidas Provisórias 

nºs 707 e 733, que dizem respeito à renegociação da dívida agrária.  

 Esse é o nosso presente para os agricultores norte-mineiros e de todo o 

Brasil. Essa é uma conquista que conseguimos realizar junto com a bancada do 

Nordeste. Juntos, conseguimos para incluir os agricultores da nossa região, o norte 

de Minas Gerais, naquilo que foi concebido também para o Nordeste Brasileiro. Os 

benefícios dessas medidas provisórias são, sem, dúvida de grande importância para 

a nossa região. Somos irmãos, sim, o norte de Minas Gerais e o Nordeste Brasileiro, 

e, juntos, conseguimos renegociar a dívida agrária. 
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 Agora, os nossos agricultores terão melhores condições de continuar 

trabalhando a terra e suprindo as nossas mesas de alimento. 

 Sr. Presidente, gostaria que fossem divulgados pelos meios de comunicação 

e pelo programa A Voz do Brasil os meus comunicados. 

 Muito obrigada. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao nobre 

Deputado Julio Lopes, do PP do Rio de Janeiro. 

 V.Exa. tem regimentalmente 3 minutos, mais 1 minuto prorrogável. 

 O SR. JULIO LOPES (Bloco/PP-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, quero iniciar, mais uma vez, lamentando a dramática 

situação em que vive esta Casa com a Presidência do Deputado Waldir Maranhão. 

 É absolutamente insustentável, inadmissível, impossível que continuemos 

com tão tola e tão débil Presidência, razão de dezenas de chamados, de 

convocações e desconvocações para a mesma coisa. 

 Sr. Presidente, isso é uma vergonha para o Brasil! É uma vergonha para a 

nossa ação parlamentar! 

 Quero cumprimentar V.Exa. e pedir socorro, em nome da população do Rio 

de Janeiro, Presidente. Nós do Rio de Janeiro estamos vivendo uma situação 

absolutamente dramática, do ponto de vista da segurança pessoal de todo aquele 

que transita nas ruas do Rio de Janeiro. 

 Quero, neste momento, lamentar a morte da médica Gisele, este fim de 

semana, logo após ter trabalhado para servir a comunidade mais pobre. Ao retornar 

para casa, foi lamentavelmente atingida por um tiro na cabeça. 

 Quero dizer, Presidente, que, assim como ela, qualquer um que transite na 

cidade do Rio de Janeiro está sujeito a tomar um tiro e a vir a falecer, Deputada 

Erika Kokay, a qualquer momento, como faleceu, este fim de semana, o segurança 

do Prefeito Eduardo Paes. Ao levar seu cunhado para casa, ele foi emboscado, foi 

baleado e faleceu. 
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 Quero registrar, Sras. e Srs. Deputados, que houve mais de 60 mortes de 

policiais em serviço durante este ano. Esse dado é lamentável. E, com minha fala, 

quero chamar, sim, a atenção do Presidente Temer, quero chamar a atenção de 

todo brasileiro que nos possa ouvir e dizer: “Socorro!” 

 O Brasil tem compromisso com o Rio de Janeiro. O Estado brasileiro tem 

compromisso com aqueles cidadãos. Temos de dar uma contribuição, sim, imediata. 

 Ontem, tive um encontro com o Governador Francisco Dornelles, que, no 

vigor de seus 81 anos, no ponto mais alto de sua carreira pública — passou por esta 

Casa por cinco vezes, foi Ministro outras cinco vezes, Secretário da Receita Federal, 

Senador da República —, encontra agora, no ponto culminante de sua carreira, a 

sofrível e dolorosa condição de governar um Estado sem absolutamente condições 

de pagar ao funcionalismo, de pagar aos policiais, de pagar à Defesa Civil. Essa 

situação é absolutamente inaceitável. E por isso, estamos sendo, sim, socorridos 

aqui pelo Governo Federal em caráter de urgência. 

 E é nessa urgência que peço ao Governo Federal proceda na maior 

velocidade possível, porque, sem esses recursos, o Rio de Janeiro não terá a 

capacidade de honrar o pagamento necessário e fundamental aos seus policiais e à 

sua Defesa Civil, Deputada Conceição. E com isso, não há como os cidadãos 

andarem na rua com a mínima segurança pública. 

 Mas quero ainda, Sras. e Srs. Deputados, fazer um outro chamamento aqui: o 

Brasil precisa declarar guerra às armas de guerra. O Exército brasileiro e a Polícia 

Federal são, sim, são responsáveis pelas armas de combate que estão em todas as 

nossas ruas. Não é admissível que camionetes trafeguem pelas ruas do Rio de 
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Janeiro com armas de grosso calibre. Essas armas têm que ser controladas pela 

União, pelo Exército. 

 Quero aqui chamar o Ministro Raul Jungmann, nosso colega desta Casa, para 

que tome uma providência. 

 O Exército brasileiro e a Polícia Federal do Brasil têm, sim, a responsabilidade 

de ajudar a Polícia, no Rio de Janeiro, a resgatar essas armas da mão de tantos 

bandidos. 

 Sr. Presidente, estamos numa situação de calamidade, de urgência. O Brasil 

tem que declarar essa guerra a toda e qualquer arma que não tenha registro, mas, 

sobretudo, às armas de assalto, às armas de guerra que inundaram as nossas ruas 

e que ameaçam as nossas vidas, que assaltam o brasileiro, sobretudo no Rio de 

Janeiro. 

 Como o cidadão pode andar ou a polícia pode reagir se ela pode ser 

emboscada, a qualquer momento, com armas de assalto, com armas de guerra, com 

granada, Sr. Presidente? Isso é inaceitável. 

 Faço este discurso da tribuna para pedir ao Presidente Michel Temer, aos 

seus Ministros e ao Ministro Raul Jungmann que estude esse problema e que decida 

já por uma ajuda ao Rio de Janeiro. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra à nobre Deputada 

Erika Kokay, do PT do Distrito Federal. 

 Regimentalmente, V.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.  

 A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, diz um grande poeta deste Brasil que “a mão que afaga é a mão que 

apedreja”. É um grande poeta paraibano, que honra cada uma e cada um de nós.  

 Esses que muitas vezes vêm aqui e apedrejam o Presidente em exercício na 

Casa têm um silêncio cúmplice profundo no que diz respeito ao Presidente afastado.  

 Aqui se diz: “É uma vergonha para este Parlamento que nós tenhamos tido 

quatro convocações, ou três, ou cinco convocações diferenciadas para o dia de 

hoje”.  

 Penso que nós não deveríamos ter vivenciado isso, mas sabe o que é 

vergonha para este Parlamento, que fere mortalmente o seu decoro parlamentar? É 

termos um Presidente que tem tantas, profundas e fundamentadas denúncias de 

corrupção. É nós temos um Presidente que negou, escondeu o seu patrimônio, que 

alguns dizem que é mal menor. “Ah, apenas mentiu”. Mentiu, escondeu o seu 

próprio patrimônio com contas no exterior.  

O Presidente afastado foi afastado em função da ação de um outro Poder, 

porque, a depender dos fâmulos desta Casa, dos sabujos desta Casa, estaria ainda 

reinando, impondo seu reinado, tecido com os fios da corrupção e da apropriação 

indevida do patrimônio público. Esses que aqui vêm e que aqui questionam, que 

dizem “que vergonha e que absurdo”, calam-se.  

 Calam-se porque esse Presidente articulou as forças mais profundas do 

fascismo para impor uma derrota e um golpe à República. Não é um golpe contra a 
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Presidenta Dilma Rousseff. É um golpe contra a democracia. É um golpe contra a 

luta deste País, que se apropriou do verde e do amarelo que estavam sob as botas 

dos militares para dizer que queria eleger o Presidente da República e que 

construiu, durante 13 anos, um Brasil que eles querem negar.  

 Veja: o próprio Presidente golpista interino disse que tinha herdado uma 

herança maldita. Desmentido foi por aquele golpista que ocupa hoje o Ministério da 

Fazenda e que havia dito: “Não, o Brasil é extremamente sólido. O Brasil tem 

reserva de 376 bilhões de dólares”. Sabe quanto se tinha de reserva no Governo 

Fernando Henrique Cardoso? Dezesseis bilhões. 

 Então, o próprio Presidente golpista é negado por um representante de um 

Ministério, o Ministério da Fazenda, que fala da solidez do Brasil, que não se mede 

só pelo percentual diminuto, que é praticamente a metade do comprometimento da 

dívida com o PIB que nós tínhamos no Governo Fernando Henrique Cardoso. Nós 

tivemos quase 50 CPIs afundadas durante o Governo Fernando Henrique Cardoso, 

e, hoje, aqui, tudo é investigado neste País, inclusive por obra da própria Polícia 

Federal, que nos Governos Lula e Dilma tem quase 3 mil operações, contra 40 

durante o Governo Fernando Henrique Cardoso. 

 Mas não é por isso que nós temos solidez. Sabe por que nós temos solidez? 

Porque 40 milhões de brasileiros deixaram de viver sob a fome, porque nós temos 

meninos, filhos e filhas de trabalhadores, que podem hoje ter um diploma 

universitário. Essa é a solidez de um povo que se coloca de pé. E o fato de o povo 

se colocar de pé... Tem razão Luiz Veríssimo, quando diz que este golpe foi 

construído por uma elite que quer continuar de costas para o povo brasileiro.  

Golpistas! 
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 O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputada Erika 

Kokay. 

Durante o discurso da Sra. Erika Kokay, o Sr. 

Carlos Manato, nos termos do § 2° do art. 18 do 

Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é 

ocupada pelo Sr. Mauro Pereira, nos termos do § 2° do 

art. 18 do Regimento Interno. 
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 O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Convido agora para fazer uso da 

palavra o Deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, pelo tempo regimental de 3 

minutos. 

 O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, em 7 de dezembro do ano passado, a 

Folha de S.Paulo, depois do envio da carta do Vice-Presidente da República, atual 

Presidente em exercício, o golpista Michel Temer, publicou o seguinte: “Dilma nunca 

confiou em mim, diz vice-presidente Temer a aliados”.  

 Eu acho que esse foi o grande problema, o grande erro da nossa Presidenta 

Dilma Rousseff. Hoje o portal Brasil 247 publicou a seguinte manchete: “Dilma: 

Temer não consegue nem governar sem conversar com Cunha”. Um encontro 

secreto entre os dois, para não ser comunicado, foi marcado. E, se houvesse algum 

vazamento, teriam que dizer que estavam avaliando o quadro atual. Mas não foram 

lá para dizer que o amor é lindo. Enfim, na realidade, isso mostra que o Governo 

Temer é chantageado pelo Presidente da Câmara dos Deputados afastado, o 

Deputado Eduardo Cunha, e que esta Casa continua marcada profundamente pela 

presença dele — ausente, mas presente —, porque ele ainda usa toda a sua 

estrutura para determinar ou mandar. 

 A Presidenta Dilma disse: “O erro mais óbvio que cometi foi a aliança que eu 

fiz, para a reeleição, com o grupo político de quem teve atitude de usurpação e 

traição”. Disse mais: “Poderíamos ter sido mais contundentes para denunciar golpe 

articulado pela mídia, descontentes que ‘não queriam ‘pagar o pato’, oposição e 

golpistas”.  
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 Nós consideramos que é mais um golpe, e esse golpe está sendo registrado. 

Segundo o resultado de uma pesquisa de opinião publicada no site DCM, 70% dos 

brasileiros rejeitam o Governo deste Presidente golpista. 

 E agora ele tenta desmontar o Conselho Nacional de Educação. Já retirou 

recursos da educação e agora tenta desmonta o Conselho Nacional da Educação, 

constituído através de eleição. 

 Como disse Tarso Genro, “reunião entre Temer e Cunha é o último grau de 

desmoralização do País”. 

 Sr. Presidente, eu gostaria de pedir a V.Exa. que autorizasse a devida 

divulgação deste meu pronunciamento nos meios de comunicação da Casa, em 

especial no programa A Voz do Brasil. 

 O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Pois não, Deputado Luiz Couto. 
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 O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de 

ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Tem V.Exa. a palavra, Deputado Miro 

Teixeira. 

 O SR. MIRO TEIXEIRA (Rede-RJ. Questão de ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o nosso Regimento tem a previsão de a sessão 

extraordinária servir para discussão e votação da matéria da Ordem do Dia, no art. 

67. Nós não temos número para votação, mas temos número para discussão, e a 

sessão teve número para se instalar. Nós estamos em uma sessão extraordinária. 

 O que eu peço a V.Exa. é que inicie a discussão da matéria. Não há 

embaraço para nós discutirmos a matéria. Quando nós olhamos daqui o plenário 

vazio, isso não quer dizer que a Casa não esteja com Deputados. Os Deputados 

estão na Casa. E, anunciada a discussão da matéria para daqui a 5 minutos, eu 

tenho a maior certeza de que os Deputados deixarão os seus gabinetes, enfim, os 

assuntos relacionados ao mandato que são tratados fora do plenário, e virão para o 

plenário.  

 Então, eu creio que iniciar a discussão não atrapalha qualquer espécie de 

entendimento que esteja acontecendo, porque não se votará um requerimento de 

encerramento da discussão. Não há número para qualquer votação.  

 Se não houver sobre a mesa requerimento de adiamento da discussão, não 

vejo por que não se possa iniciar a discussão.  

 E V.Exa. tem a experiência e o talento reconhecido como Parlamentar para 

fazê-lo. E nós poderemos começar aqui essa discussão da matéria, que atrairá os 

demais Deputados.  
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 Eu deixo a critério de V.Exa. Levantei como questão de ordem apenas para 

ter acesso ao microfone, porém não estou instigando a Mesa, porque não percebo 

um descumprimento do Regimento por parte de V.Exa. É como se eu lhe dirigisse 

um apelo, para salvaguardarmos a imagem da própria Câmara dos Deputados. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputado Miro 

Teixeira. Quero parabenizá-lo pela sua preocupação.  

 Estava presidindo esta sessão o nosso colega Carlos Manato, e estamos 

aguardando uma definição do nosso Presidente Waldir Maranhão, que, nos 

próximos minutos, passará para esta Mesa o procedimento a ser adotado.  

 Provavelmente, vamos iniciar a nossa sessão ordinária, prevista para 14 

horas. Mas estamos aguardando a posição do nosso Presidente Waldir Maranhão. 

 O SR. MIRO TEIXEIRA - Permita-me, mas a resposta de V.Exa. leva a supor 

que nesta sessão extraordinária não se iniciará a discussão, só na sessão ordinária? 

 O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Esta sessão poderá ser prorrogada 

por mais 1 hora também. Estamos aguardando a definição da Presidência.  

 Mas, de qualquer forma, agradeço a questão de ordem de V.Exa., a qual 

apoio. 

 O SR. MIRO TEIXEIRA - Eu lamento, porque reconheço em V.Exa. qualidade 

parlamentar para começar a discussão, mas V.Exa. que é o árbitro da deliberação.  

 Muito obrigado.  

 O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputado Miro 

Teixeira.  
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 O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Concedo a palavra ao Deputado 

Otavio Leite, pelo tempo de 1 minuto 

 O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Sem revisão do orador.) - Eminente 

Presidente, Deputado Mauro Pereira, permita-me em breves palavras associar-me 

ao decano da Casa, Deputado Miro Teixeira, que houve por bem chamar a atenção 

para uma providência que me parece absolutamente justa, ainda mais no dia de 

hoje, em que se especulou muito no País sobre a realização ou não de sessão, a 

remuneração ou não dos Parlamentares em função da sessão. 

 Ora, é evidente que nós precisamos prestar contas à sociedade, e o mínimo é 

debater matérias. A pauta está aí. É possível, regimentalmente, que nós iniciemos 

os debates sobre a matéria, que, inclusive, diz respeito às Olimpíadas. É um tema 

urgente, relevante. Eu acho que ninguém se furtaria a iniciar uma discussão sobre 

algo tão importante para o Brasil. 

 Eu não vejo por que nós ficarmos nessa paralisia. É quase que um 

antimovimento. É uma letargia inercial. Não pode ser! 

 Penso que V.Exa. poderia procurar o Presidente e solicitar a sua anuência. 

Não sei bem quem é o Presidente da Casa, quem vai, na prática, ser o Presidente 

de fato e de direito. Estas são questões que sempre causam dúvidas em nós, no 

plenário: Quem é de fato o Presidente da Casa? Quem é de direito o Presidente da 

Casa? Isso é algo que precisamos inclusive corrigir. 

 Agradeço a V.Exa. a atenção e sugiro que ousemos. Liguemos para o 

superior imediato, para que tenhamos uma decisão. Vamos começar o debate. Há 

vários Deputados inscritos. Seria de bom proveito para a Casa. 

 Obrigado, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Obrigado, Deputado Otavio Leite, 

Deputado Miro Teixeira e demais Deputados presentes. 

 Já estão na Casa 225 Deputados. Com certeza, o mais brevemente possível, 

o Presidente Waldir Maranhão vai nos passar as instruções. 

 Uma coisa é certa — eu compartilho plenamente da preocupação dos colegas 

Deputados: nesta Casa, temos que cumprir com a nossa obrigação, que é trabalhar 

e votar. 
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 O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Antes de dar prosseguimento à 

sessão, esta Mesa dá conhecimento ao Plenário do seguinte 

Ato da Presidência 

Nos termos do § 2º do art. 202 do Regimento 

Interno, esta Presidência decide criar Comissão Especial 

destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à 

Constituição nº 134-A, de 2015, do Senado Federal, que 

“acrescenta art. 101 ao Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias para reservar vagas para 

cada gênero na Câmara dos Deputados, nas Assembleias 

Legislativas, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e 

nas Câmaras Municipais, nas 3 (três) legislaturas 

subsequentes”, e apensadas. 

A Comissão será composta de 29 (vinte e nove) 

membros titulares e de igual número de suplentes, mais 

um titular e um suplente, atendendo ao rodízio entre as 

bancadas não contempladas, designados de acordo com 

os §§ 1º e 2º do art. 33 do Regimento Interno.  

Brasília, 28 de junho de 2016. 

Waldir Maranhão 

1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência 
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 O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Passo agora a palavra ao Deputado 

Hildo Rocha, para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parlamentar 

PMDB/PEN. 

 O SR. HILDO ROCHA (Bloco/PMDB-MA. Como Líder. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Deputado Mauro Pereira, que neste momento preside a sessão, Sras. 

e Srs. Deputados e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara ou que nos 

ouvem pela Rádio Câmara, nós utilizamos a tribuna no dia de hoje para falar a 

respeito de um seminário promovido pela Câmara Federal na cidade de Bragança, 

no Estado do Pará, para discutir os 20 anos da Lei Kandir. 

 O seminário, coordenado pela Comissão de Finanças e Tributação, foi 

organizado pela Presidente da Comissão, a Deputada Simone Morgado, que se 

encontrava naquela cidade. Nós também participamos, juntamente com o Deputado 

Edmilson Rodrigues, do PSOL, o Deputado Arnaldo Jordy, do PPS, e vários 

representantes de diversos segmentos dos Estados e dos Municípios que têm 

grandes interesses na discussão dessa lei. 

 Essa lei vem ajudando o desenvolvimento do agronegócio e o 

desenvolvimento do segmento mineral do nosso País. Entretanto, tem deixado de 

ajudar os Estados e os Municípios, que são os geradores dessas riquezas. Essa lei 

foi constitucionalizada, a nossa Constituição recepcionou essa lei, que foi criada há 

20 anos, no Governo Fernando Henrique Cardoso, pelo então Deputado Kandir. E 

ela precisa de fato ser regulamentada, para corrigir algumas distorções que vêm 

ocorrendo e trazem grandes prejuízos para Estados como Pará, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, o meu Estado, Maranhão, que perde recurso enorme — e olha que o 

Estado precisa muito desse recurso —, Piauí, Minas Gerais, entre outros Estados.  
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Foi um verdadeiro sucesso o seminário promovido pela Comissão de 

Finanças e Tributação, organizado pela Deputada Simone Morgado, a quem quero 

parabenizar pela organização. O seminário teve como resultado propostas que 

vamos trazer para a Câmara, para que sejam discutidas no âmbito deste Congresso 

Nacional. 

 Quero também registrar, Sr. Presidente, demais colegas Deputados, que 

estivemos mais uma vez, no sábado último, na cidade de Buriticupu. Dessa vez, 

participamos, ao lado do Prefeito Zé Gomes, da entrega de mil unidades residenciais 

do programa Minha Casa, Minha Vida, programa que tem sido um verdadeiro 

sucesso, ajudando as famílias mais necessitadas, ajudando a diminuir o déficit 

habitacional e dando abrigo para aquelas famílias que precisam realmente de uma 

casa digna. Aquele foi um momento de muita alegria. Na presença de diversos 

Secretários, milhares de pessoas foram à praça para receber a chave da sua 

residência.  

 Portanto, quero aqui parabenizar mais uma vez o Prefeito Zé Gomes pelo 

excelente trabalho que vem realizando naquela cidade. 

 Tivemos a oportunidade de visitar também a residência inclusiva. Ele instalou 

duas residências inclusivas na cidade de Buriticupu. As pessoas que viviam na rua 

hoje têm um lar digno, com todo o conforto de uma família, assim como as crianças 

— ela recebe inclusive menores de outras cidades. 

 Falando em Municípios bem administrados, como é Buriticupu, quero aqui 

parabenizar hoje a cidade de Presidente Dutra, que completa 73 anos de 

independência, 73 anos de autonomia administrativa e financeira. Trata-se de um 
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polo econômico de uma região, no centro do Estado do Maranhão, uma cidade que 

tem crescido e se desenvolvido graças à força do povo daquela cidade. 

 Atualmente, a cidade de Presidente Dutra se encontra num momento muito 

bom, tendo em vista que o Prefeito, o nosso companheiro Juran Carvalho, vem 

realizando uma administração muito boa também, comparável à administração do 

Prefeito Zé Gomes, de Buriticupu. 

 Em nome dele e em nome dos Vereadores, quero parabenizar toda a 

população de Buriticupu, por mais 1 ano de independência, e que se comemora com 

uma cidade mais bonita. Há 4 anos, a cidade de Buriticupu era uma cidade jogada 

ao léu, sem organização, suja, esburacada, com colégios maltratados, com a saúde 

precária, sem nenhum compromisso do poder público com os habitantes daquela 

cidade, mas hoje ela vive um momento muito melhor do que há 4 anos. 

 Os empresários de lá também têm ajudado muito no desenvolvimento 

daquela cidade e de toda a região, assim como os trabalhadores do campo e da 

cidade. 

 Portanto, meus parabéns a essa cidade por mais 1 ano de independência! 

 Quero também falar um pouco sobre a reunião que tivemos agora há pouco, 

com a Dra. Ana Paula Vescovi, que é a atual Secretária do Tesouro Nacional. 

Fomos lá, com a Diretoria da Confederação Nacional dos Municípios, para tratar de 

um equívoco que está havendo em relação à interpretação da Proposta de Emenda 

à Constituição nº 426, de 2014, que aumentou em mais 1% o repasse ao FPM dos 

Municípios. 

 O entendimento do Tesouro Nacional é de que este ano o repasse feito no dia 

8 do próximo mês será de apenas 0,75% e não de 1%. Há um erro de interpretação. 
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Mostramos, junto à Assessoria Técnica da Confederação Nacional dos Municípios, 

que há um equívoco na leitura e na interpretação da emenda à nossa Constituição. 

De fato, tem que ser 1%, porque esse 0,25% que deixará de ser repassado no dia 8 

representa 900 milhões de reais. 

 Uma cidade, por exemplo, com 17 mil habitantes, lá no Estado de 

Pernambuco, vai perder quase 180 mil reais. É dinheiro suficiente para ajudar no 

pagamento dos servidores, melhorar a saúde, melhorar a educação daquela cidade 

e de outras cidades do Brasil. São 5.550 Municípios. A cidade de Imperatriz, que é a 

segunda maior do Maranhão, vai perder algo em torno de 500 mil reais. 

 Portanto, nós temos que fazer um trabalho e unir todos os municipalistas do 

nosso Brasil para que esses recursos não deixem de ir para as devidas cidades. 

 Quero também aqui, Sr. Presidente, falar sobre a CPI do CARF. Ela tem 

realizado um bom trabalho no sentido de desvendar a fraude que aconteceu no 

âmbito daquela unidade administrativa, que é vinculada ao Ministério da Fazenda. 

 Depois da Operação Zelotes, encontrou-se no CARF um desvio de recursos 

do Tesouro Federal que já soma 19 bilhões e meio de reais. Esses são recursos que 

deveriam ter ido para os Estados, para os Municípios e também para a União, para 

atender à segurança pública, à saúde e à educação. Alguns empresários, 

juntamente com advogados e também com conselheiros daquela unidade 

administrativa de recursos administrativos, de fato, fizeram aquilo que não deveriam 

fazer, burlando o Fisco federal e, de alguma maneira, trazendo prejuízo — já foram 

identificados 19 bilhões e meio. 

 No dia 5 de maio, eu disse, se eu não me engano, no Plenário nº 7, que a 

convocação de alguns empresários estava servindo para algumas pessoas fazerem 
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chantagem com determinados empresários. Depois da minha fala, o jornal O Globo 

me encontrou e falou comigo a respeito desse assunto, e eu expliquei para eles o 

que tinha acontecido e o que eu tinha falado. Não disse o nome de nenhum 

Deputado. 

 Aqui, eu quero ressaltar que o Deputado Altineu, de fato, não é a pessoa que 

está sendo acusada pelo empresário. Muito pelo contrário, ele tem feito as 

convocações, tem apresentado os requerimentos dele, mas não retirou nenhum 

item, continua firme no seu propósito. Portanto, não me referi ao nome do Deputado 

Altineu em nenhum momento. Houve um equívoco de interpretação por parte de 

alguns meios de comunicação. 

 Quero deixar isso bastante claro e dizer que estou usando as minhas 

prerrogativas como Deputado Federal no exercício parlamentar de ouvir uma 

pessoa, um empresário, que está acusando um Deputado.  

 Eu não posso, de maneira alguma, dizer o nome do acusado, até porque o 

empresário ainda não me entregou um comprovante de que esse Deputado tenha 

realmente o achacado. Eu pedi a comprovação, para que eu possa dizer o nome do 

Deputado. Eu não posso dizer o nome dele, sob o risco de cometer uma injustiça. E 

não vou cometer aqui nenhuma injustiça.  

 Mas aviso àqueles que estão vestindo a carapuça que a carapuça cai 

justamente na cabeça daqueles que a querem vestir. Então, vestem-na aqueles que 

talvez entendam que estejam fazendo chantagem com este ou com outro 

empresário. 
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 O que eu quero deixar aqui registrado é que esse instituto das Comissões 

Parlamentares de Inquérito tem que mudar, tem que ser aperfeiçoado, para que 

casos como esse não voltem a acontecer. 

 Era o que eu tinha a dizer na manhã de hoje. Muito obrigado, Sr. Presidente, 

Deputado Mauro Pereira. 

 O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputado Hildo 

Rocha, do PMDB do Maranhão, que falou em nome da Liderança do Bloco PMDB. 
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 O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Com a palavra o Deputado Major 

Olimpio, do Solidariedade de São Paulo.  

 O SR. MAJOR OLIMPIO (SD-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, população que nos acompanha pela TV, pelo rádio e pela 

Internet, existem coisas que são muito constrangedoras. Eu acompanhava a 

manifestação do nosso decano, o Deputado Miro Teixeira, e também me senti 

extremamente incomodado. Literalmente, a casa caindo, mais de 12 milhões de 

desempregados no País, quatorze requerimentos na pauta para serem votados, 

duas medidas provisórias trancando a pauta e mais 50 itens, e desde quinta-feira 

nós estamos brincando com a “quadrilha junina do Maranhão”. 

 Diz ele: “Haverá sessão deliberativa. Não haverá sessão deliberativa. É 

mentira! Agora vai haver sessão deliberativa porque a imprensa não gostou. Agora 

não vale mais”. Já é extremamente constrangedor para todos nós que a figura 

presida a Casa, ainda mais numa situação como essa.  

 Respeitamos os feriados religiosos — sou católico e digo abertamente isso —

, mas, na situação em que nós estamos, por causa dos feriados juninos de São 

Pedro e de São João, não é possível que esteja registrada na Casa a presença de 

277 Deputados, mas estejam fora 288 Deputados. Depois nós não sabemos por que 

apanhamos tanto da opinião pública e ficamos incomodados quando dizem que a 

postura da Câmara dos Deputados envergonha a população brasileira. 

 Quero dizer que é mais do que legítimo, sim, Deputado Miro. A sua luz é a 

sua experiência de vida. Sei que V.Exa. está tentando dar só um recado: “Pare de 

fazer de conta que nós temos sessão, porque todo mundo já percebeu isso, e é 

extremamente desgastante para a instituição”.  
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 É muito difícil tentar dizer à opinião pública que a Casa está agindo com a 

legitimidade de representante do povo brasileiro. Repito: 14 requerimentos, 2 

medidas provisórias e mais 50 itens na pauta, e a Casa está esvaziada, sem uma 

definição exata. 

 Para minimizar o constrangimento que todos nós sentimos — minimamente 

—, sugiro à Presidência, não ao Presidente da Mesa dos trabalhos, o meu irmão 

Deputado Mauro Pereira, mas à Presidência da Casa, que assuma o seu papel, 

venha para o plenário e dê início ao processo de discussão das matérias, que têm 

muita relevância para o povo brasileiro. 

 O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputado Major 

Olimpio. 
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 O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Concedo a palavra ao Deputado 

Leônidas Cristino, do PDT do Ceará.  

 V.Exa. dispõe de 3 minutos.  

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

- Sr. Presidente, vou ser bem breve. 

 São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, juntos, somam 

um débito com o Governo Federal de 424 bilhões de reais e foram beneficiados com 

uma renegociação muito favorável. Enquanto isso, os 9 Estados nordestinos, que 

têm uma dívida de 23,2 bilhões de reais com o Governo Federal — equivalente a 

5,4% da dívida dos Estado ricos dos quais eu falei anteriormente; e a parte do Ceará 

é ínfima —, não receberam nenhuma recompensa por serem bons pagadores e 

atravessarem um período de seca sem precedentes. 

 Tudo para o Sul e o Sudeste, Sr. Presidente. Pouco para o Norte e para o 

Nordeste. Quem deveria ser acudido é preterido. Esse é o estilo de governar do 

interino Temer-Cunha, do PMDB. 

 Eu queria pedir a V.Exa. que divulgasse nos meios de comunicação da Casa 

esta nossa reclamação contra esse tratamento dado ao Nordeste brasileiro. 

 O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputado Leônidas 

Cristino. Com certeza a equipe profissional do programa A Voz do Brasil fará a 

divulgação do pronunciamento de V.Exa. 
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 O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Concedo a palavra ao Deputado 

Angelim, do PT do Acre. 

 V.Exa. dispõe de 3 minutos. 

 O SR. ANGELIM (PT-AC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, na quinta-feira da semana passada eu promovi na Comissão de 

Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia uma audiência 

pública para tratarmos do licenciamento ambiental com o Ministro Antônio Herman 

de Vasconcellos e Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral, com a Presidenta do 

IBAMA e com representantes do Ministério Público Federal e do Ministério Público 

do Estado do Acre. Foi uma audiência de alto nível. E houve um consenso: todos 

foram contrários à tramitação da Proposta de Emenda à Constituição nº 65, de 2012, 

que foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado 

Federal. 

 Essa PEC representa um inaceitável recuo nos preceitos constitucionais de 

proteção do meio ambiente, pois tenta subtrair o licenciamento ambiental e impedir 

que o Ministério Público e o Poder Judiciário, além do cidadão, adotem medidas 

preventivas ou corretivas no processo de execução de obras com impacto ambiental 

de magnitude. 

 Também foi apresentado no Senado Federal o Projeto de Lei do Senado nº 

654, de 2015, que também reduz os efeitos da legislação ambiental. 

 Sr. Presidente, nós temos que olhar também o lado do gestor, do 

administrador público, do Prefeito, do Governador, do Presidente, que quer também 

edificar e materializar obras. 
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 Esses empreendimentos, muitas vezes, são fruto de compromissos de 

campanha ou de demandas originadas nas comunidades, passaram pelo crivo de 

milhões de eleitores e são incluídos nos orçamentos públicos pelas autoridades, 

aprovados pelos Parlamentos, não raro com a participação ativa de representantes 

da sociedade. 

 E eis que o único agente público, muitas vezes imbuído dos melhores 

sentimentos morais, mas afetado por idiossincrasias, por princípios ideológicos ou 

por preferências políticas, resolve, de uma penada, que aquela obra não deve ser 

realizada e passa a adotar todo tipo de procedimento protelatório com o único e 

exclusivo objetivo de impedir a realização do empreendimento, mesmo que todas as 

exigências feitas tenham sido adotadas. 

 A cada rol de diligências atendidas, uma nova lista é apresentada, o que faz 

do licenciamento ambiental um verdadeiro tormento para o empreendedor, uma 

corrida de obstáculos que não termina nunca. 

 Nesta Casa tramitam aproximadamente 15 projetos de lei sobre esta questão, 

Sr. Presidente. Substitutivo de autoria do Deputado Ricardo Tripoli apresentado ao 

Projeto de Lei nº 3.729, de 2004, busca oferecer uma proposição ampla, consistente 

e atualizada sobre o tema, bem como resgatar o que há de melhor em cada projeto 

de lei em tramitação. 

Ocorre que, em maio deste ano, quando o substitutivo do Deputado Tripoli já 

estava pronto para ser votado no plenário, foi apresentado um novo Projeto de Lei, o 

de nº 4.429, de 2016, que é uma cópia fiel do PLS 654/15, de autoria do Senador 

Romero Jucá. Aqui na Câmara, para a nossa indignação, esse PL foi apensado ao 
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substitutivo do Deputado Tripoli e, sem passar por nenhuma das Comissões, Sr. 

Presidente, vai ser votado diretamente pelo Plenário. 

Eu faço um apelo a V.Exa., Sr. Presidente, e a todos os Deputados desta 

Casa no sentido de que esse PL passe pelas Comissões da Câmara e seja discutido 

exaustivamente. A questão ambiental diz respeito a cada um de nós, a esta e às 

futuras gerações. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputado Angelim, do 

PT do Acre. 

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cidadãs e cidadãos que nos 

acompanham pelos canais de comunicação da Câmara dos Deputados, fizemos 

ontem uma audiência pública na Comissão de Integração Nacional, 

Desenvolvimento Regional e da Amazônia para discutir a temática do licenciamento 

ambiental, especialmente dos grandes empreendimentos com impactos ambientais 

de monta.  

 Estiveram presentes como palestrantes o Dr. Antônio Herman de 

Vasconcellos e Benjamin, Ministro do STJ e do TSE, grande estudioso do tema; a 

Dra. Márcia Brandão Zollinger, representando a 4ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do MPF; a Dra. Patrícia de Amorim Rêgo, Procuradora-Geral de Justiça do 

Estado do Acre; a Dra. Rose Mirian Hofmann, Diretora de Licenciamento Ambiental 

do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), que também é Consultora Legislativa aqui da Casa; a Sra. Elisa Romano 
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Dezolt, especialista em Políticas e Indústria da Confederação Nacional da Indústria 

(CNI), e o Sr. Christopher Wells, representando a Federação Brasileira de Bancos 

(FEBRABAN). 

 Como podem ver, uma audiência de altíssimo nível técnico, da qual restou um 

consenso: todos são contrários à tramitação da Proposta de Emenda à Constituição 

nº 65, de 2012. Esta PEC representa um inaceitável recuo nos preceitos 

constitucionais de proteção do meio ambiente, pois tenta subtrair o licenciamento 

ambiental e impedir que o Ministério Público e o Poder Judiciário, além do cidadão, 

possam adotar medidas preventivas ou corretivas no processo de execução de 

obras com impacto ambiental de magnitude.  

 Entretanto, há muitos outros projetos importantes tramitando nas duas Casas 

Legislativas que tratam do licenciamento ambiental sob dois ângulos básicos: De um 

lado, temos o compromisso ético e também a necessidade imperiosa, prevista em 

nossa Constituição, da proteção do meio ambiente para a atual e para as futuras 

gerações; de outro, a necessidade, igualmente imperiosa, de realizarmos as obras 

definidas como prioridade por governantes legitimamente eleitos. 

 Creio que nossa audiência pública de ontem jogou mais um pouco de luz 

sobre os dois ângulos do problema, na esperança de que o bom senso prevaleça 

neste debate. Em primeiro lugar, é preciso dizer que, desde o começo dos anos 70, 

o Brasil vem construindo uma moderna legislação ambiental que serve de exemplo 

para o resto do mundo. A força do movimento ambientalista brasileiro e uma 

generosa produção e difusão de conhecimentos científicos associados ao tema 

foram capazes de oferecer à nossa sociedade um robusto marco legal que permite 
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aos órgãos de controle e fiscalização atuarem de forma concreta, como é no caso do 

licenciamento ambiental. 

 O resultado disso é que o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado foi assentado em nossa Constituição como um direito fundamental, 

indisponível, integrante das cláusulas pétreas de nossa Carta Magna. E é tão 

fundamental esse direito que o dever de defender o meio ambiente e preservá-lo é 

imputado ao poder público e à coletividade, incluídas aí as comunidades 

tradicionais, os indígenas, os quilombolas, os trabalhadores urbanos e rurais etc., 

que têm o direito de ser consultados e de participar ativamente dos processos. 

 Quero aqui citar trecho de uma nota técnica emitida por um grupo de trabalho 

intercameral do Ministério Público Federal, composto por mais de uma dezena de 

procuradores federais, que adverte para as consequências da aprovação da emenda 

constitucional que ora discutimos: 

“...pode-se concluir, sem sombra de dúvida, que a 

PEC 65/2012 subverte, a um só tempo, a função de um 

dos instrumentos mais importantes de atuação 

administrativa na defesa do meio ambiente — o Estudo de 

Impacto Ambiental — EIA, bem como fulmina a estrutura 

técnico-jurídica em que se fundamenta o devido processo 

de licenciamento ambiental, com suas indispensáveis 

etapas (viabilidade ambiental, instalação e operação) para 

obras com significativo impacto ambiental, justamente 

aquelas para as quais a Constituição Federal 
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expressamente exige o Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental, ao qual se deve dar publicidade.” 

 Ora, não é difícil imaginar neste nosso Brasil continental que um estudo de 

natureza tão complexa como é o EIA possa conter falhas graves que venham a 

causar danos irreversíveis ou que um empreendedor acabe atropelando o processo 

de licenciamento e se antecipando a uma ou a outra das etapas, sem que a licença 

tenha sido concedida.  

 É inadmissível que uma obra em tais condições não possa ser embargada. 

Mesmo que não haja 100% de certeza sobre o possível dano, o princípio da 

precaução nos manda agir mesmo com uma pequena dúvida. 

 Esta não é uma visão particular de nossa legislação, mas um princípio 

internacional estabelecido no princípio 10 da Declaração do Rio, o documento final 

da Conferência Mundial do Meio Ambiente, a Rio 92: 

“A melhor maneira de tratar as questões ambientais 

é assegurar a participação, no nível apropriado, de todos 

os cidadãos interessados. No nível nacional, cada 

indivíduo terá acesso adequado às informações relativas 

ao meio ambiente de que disponham as autoridades 

públicas, inclusive informações acerca de materiais e 

atividades perigosas em suas comunidades, bem como a 

oportunidade de participar dos processos decisórios. Os 

Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a 

participação popular, colocando as informações à 

disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo 
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a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que 

se refere à compensação e reparação de danos”. 

 Vamos agora nos debruçar sobre o outro lado desta complexa questão, o lado 

do gestor público e do empreendedor que deseja, e precisa, realizar uma obra que 

irá gerar benefícios duradouros, muitas vezes de caráter urgente, para toda a 

comunidade, incluindo-se aí comunidades muito distantes do local onde a obra será 

realizada. 

 Empreendimentos muitas vezes são fruto de compromissos de campanha ou 

de demandas originadas nas comunidades, que passaram pelo crivo de milhões de 

eleitores e que são incluídos nos orçamentos públicos pelas autoridades, aprovados 

pelos Parlamentos, não raro com a participação ativa de representantes da 

sociedade. 

 E eis que um único agente público, muitas vezes imbuído dos melhores 

sentimentos morais, mas afetado por idiossincrasias, por princípios ideológicos ou 

por preferências políticas resolve, de uma penada, que aquela obra não deve se 

realizar e passa a adotar todo tipo de procedimento protelatório com o único e 

exclusivo objetivo de impedir a realização do empreendimento, mesmo que todas as 

exigências feitas tenham sido atendidas.  

 A cada rol de diligências atendidas uma nova lista é apresentada, fazendo do 

licenciamento um verdadeiro tormento para o empreendedor, uma corrida de 

obstáculos que não termina nunca. 

 Então temos aqui um quadro em que diferentes agentes atuam com base em 

princípios bem estabelecidos, como são os princípios constitucionais que regem 
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nossa democracia, que regulamentam a atividade econômica, a administração 

pública e os direitos humanos.  

 Quando olhamos sob essa ótica, fica claro que a solução do problema não é 

enfraquecer os controles previstos na nossa Constituição, mas o contrário. A 

solução é regulamentar de forma clara e precisa todas as fases do licenciamento 

ambiental, de forma a fortalecer os controles e a eliminar a subjetividade na ação 

dos agentes públicos envolvidos no processo. 

 A Câmara dos Deputados vem se debruçando sobre esta matéria há mais de 

1 década, resultando daí um vigoroso debate que chegou ao plenário em março de 

2016, na forma de um substitutivo ao Projeto de Lei nº 3.729, de 2004, de autoria do 

Deputado Luciano Zica e de vários outros Parlamentares, e de mais 13 outros 

projetos a ele apensados, todos dispondo sobre o licenciamento ambiental e 

regulamentando o inciso IV do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, pelo qual se 

exige, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental. 

 O Substitutivo ao PL 3.729/04, da lavra do Relator da matéria na Comissão de 

Meio Ambiente, o Deputado Ricardo Trípoli, busca oferecer uma proposição ampla, 

consistente e atualizada sobre o tema, bem como resgatar o que há de melhor em 

cada projeto de lei em tramitação.  

 Ocorre que, em maio deste ano, quando o substitutivo do Deputado Trípoli já 

estava pronto para ser votado no plenário, foi apresentado um novo projeto, o de nº 

4.429, de 2016, que é uma cópia fiel do Projeto de Lei do Senado nº 654, de 2015, 

de autoria do Senador Romero Jucá.  
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 Por um desses incompreensíveis dispositivos regimentais, este projeto foi 

automaticamente apensado aos outros sem passar pelo crivo das Comissões 

Temáticas. O conteúdo deste projeto é gravíssimo, a ponto de estar sendo chamado 

pela alcunha de “Licenciamento a Jato”. Precisamos estar atentos para que não se 

jogue no lixo todo o debate que vem sendo feito em torno do licenciamento 

ambiental. 

 Pois se está claro que a solução deste debate não passa pelo 

enfraquecimento da norma constitucional, como propõe a PEC 65/12, do Senado 

Federal, precisamos então estabelecer em definitivo uma “Lei Geral do 

Licenciamento Ambiental”.  

 Precisamos superar a visão do licenciamento ambiental como um entrave 

burocrático e impeditivo ao desenvolvimento ou como mero mecanismo utilizado 

para angariar legitimidade social e política para a implantação de obras 

controversas.  

 Pelo contrário, precisamos de uma lei que se constitua num instrumento 

legítimo de planejamento econômico, social e ambiental, que permita uma avaliação 

precisa, ágil e transparente da distribuição dos ônus e benefícios econômicos, 

sociais e ambientais advindos da implantação de cada empreendimento licenciado. 

 Nesse sentido, quero conclamar a todos para unirmos forças no sentido de 

concluirmos o debate no plenário da Câmara dos Deputados, de forma que a 

matéria entre rapidamente em pauta para votação. É uma matéria controversa, e 

somente com muito debate poderemos alcançar um resultado que permita a 

viabilidade econômica dos empreendimentos, ao mesmo tempo em que trilhamos o 

rumo do desenvolvimento sustentável. 
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 O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Concedo agora a palavra ao meu 

colega do PMDB do Rio de Janeiro, o Deputado Celso Pansera, por 1 minuto. 

 O SR. CELSO PANSERA (Bloco/PMDB-RJ. Sem revisão do orador.) - 

Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos! 

 Primeiro, quero protestar pela situação criada nesta Câmara dos Deputados 

em função da desorganização, marcação, desmarcação das sessões desta semana. 

 Segundo, quero dizer que, independentemente da desorganização criada pela 

Mesa Diretora, é obrigação dos Deputados estar aqui e, na sessão que está 

convocada, garantir quórum e fazer funcionar esta Casa. 

 Por fim, Sr. Presidente, protocolamos hoje pedido de seminário em conjunto 

com a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, para o dia 9 de agosto, a fim 

de discutir com o Ministro da Ciência e Tecnologia, com demais Ministérios 

envolvidos e com a comunidade científica brasileira a regulamentação do novo 

Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil. 

 É um passo importante. Essa regulamentação já deveria estar concluída. 

Infelizmente ainda não está, mas ela é importante para dar vigor e valor total à lei. 

Então, nós queremos ajudar na regulamentação organizando esse seminário no dia 

9 de agosto, para sugerir à Casa Civil um conjunto de medidas para regular a lei. 

 Nós também entregamos ao Ministro Kassab na semana passada uma 

proposta de medida provisória a ser negociada com a Casa Civil repondo os vetos 

da lei. Quando a Presidenta Dilma sancionou a lei, ela vetou 12 pontos do Marco da 

Ciência e Tecnologia. Nós viemos aqui ao Congresso Nacional, e na Câmara dos 

Deputados foram 272 os votos para a derrubada dos vetos, mas, infelizmente, não 
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conseguimos derrubar no Senado. Então, a lei ficou, vamos dizer assim, tolhida da 

sua totalidade.  

 Nós estamos sugerindo, então, junto com os Senadores e junto com a 

comunidade científica à Casa Civil e ao Ministério da Ciência e Tecnologia uma 

medida provisória repondo os vetos derrubados. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Convido agora para fazer uso da 

palavra, por 3 minutos, o Deputado Delegado Edson Moreira.  

 O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (PR-MG. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que me traz aqui à tribuna mais 

uma vez é a segurança pública, principalmente o tráfico e o uso de drogas.  

 Por quê? As drogas são responsáveis por 90% dos crimes violentos no País. 

Latrocínio, estupro, roubo, tudo sempre tem droga no meio. Se não for em prol da 

droga, usam para dar o efeito e cometer o crime, mas sempre giram em torno das 

drogas os 90% dos crimes violentos. E 80% dos homicídios no País têm droga no 

meio. O tráfico e o uso de drogas estão motivando esses crimes.  

 Por que eu digo isso, Sr. Presidente? Porque, nas escolas, os traficantes 

estão à vontade, traficando e cooptando estudantes novatos para fazer uso da 

droga. Nos trabalhos, nas ruas, nas comunidades, em todas elas, pobres ou ricas, 

alguém sempre está aliciando pessoas para fazer uso das drogas.  

 Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o réu 

primário traficante de drogas não é equiparado a quem comete crime hediondo. 

Quer dizer, a pena dele vai ser tranquila.  

 Ele às vezes já vem, desde a menoridade, cometendo uma série de crimes. 

Quando atinge a maioridade, é considerado primário e traficante de drogas, 

condenado por isso. Não é considerado crime hediondo. Tem que se pensar bem. 

 Primeiro, o Supremo está extrapolando as funções, legislando diretamente. 

Isso não é buraco da lei, não há um mandado de injunção para que ele chegue e 

crie uma nova lei. Ninguém acionou o Supremo para isso. Então, o Supremo está 
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diretamente entrando nas funções do Legislativo, legislando direto por conta própria, 

sempre, mesmo quando não é acionado. 

 Então, a harmonia entre os Poderes, a independência dos Poderes tem que 

ser respeitada por todos. Cada um tem que cumprir as suas funções e tem que se 

respeitar também. Estão invadindo diuturnamente a função do Legislativo e do 

Executivo. Está havendo um desequilíbrio dos Poderes. 

 O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputado Delegado 

Edson Moreira. 

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, venho à tribuna desta Casa falar 

de um mal que tem feito com que os números da criminalidade tenham aumentado 

tanto nesta década, que é o aumento do consumo e da venda de entorpecentes nas 

comunidades carentes e até mesmo nas comunidades da alta sociedade. 

 Todos os dias, a grande imprensa noticia grandes apreensões de drogas de 

uma ponta a outra do País, das mais leves até as mais lesivas ao ser humano. 

 Os usuários dessas drogas fazem de tudo para manter seus vícios, e o 

consumo é o que os leva, em muitos casos, a praticar crimes contra pessoas e 

contra patrimônios e, muitas vezes, até o roubo seguido de morte. 

 A alteração psicológica dessas pessoas, levadas ao consumo de substâncias 

pesadas, leva-os a tal euforia que muitas vezes não medem as consequências de 

seus atos, pois estão totalmente estagnadas, perdendo o senso da realidade. 
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 As autoridades policiais têm cumprido sua tarefa, pois todos os dias 

traficantes e demais criminosos são presos, julgados e condenados pela Justiça e, 

após cumprirem suas condenações, retornam às ruas para praticar mais crimes. 

 Mas o que leva a esse retorno à prática de crimes?  

 O Estado, que não cumpre o papel socioeducador; as famílias, que têm 

perdido a essência dos limites da educação social; a má distribuição de renda — os 

jovens não têm encontrado mercado de trabalho para a iniciação profissional, 

conjugado com uma educação de qualidade; e o mercado negro das drogas tem 

encontrado clientes em todas as classes sociais, fazendo com que a brutal 

criminalidade só aumente. 

 Os traficantes cada vez mais têm usado jovens com idades entre 10 e 18 

anos para serem seus soldados. Nesse contexto, entram, de fato, as famílias que 

não querem perder seus entes, fecham os olhos, ou simplesmente deixam ao deus-

dará, no dito popular, colaborando, assim, com esses traficantes e permitindo que 

seus filhos, por alguns reais a mais, deixem de trabalhar, ou por não terem trabalho 

mesmo, tornem-se soldados do tráfico. 

 O prejuízo é mortal para as famílias, é mortal para o Estado e é mortal para 

os jovens que entram na criminalidade pela porta mais fácil e mais rentável, que é a 

venda de entorpecentes. 

 Sr. Presidente, quando fui eleito, não vim para esta Casa simplesmente para 

dizer que sou Deputado, vim aqui para tentar aprovar leis que combatam esse tipo 

de crime e também aprovar leis que melhorem a qualidade da educação, a 

qualidade da saúde, a qualidade do acesso à cultura, e demais leis que beneficiem 

de modo geral toda a população brasileira, em especial aquela que me elegeu. 

 É o que tenho a dizer, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Concedo a palavra por 1 minuto ao 

Deputado Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina. 

 O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu gostaria de destacar que 

inauguramos, na noite da última quinta-feira, na Cidade das Crianças, em Maravilha, 

um ginásio de esportes que estava interditado e, graças a Deus, com a nossa 

parceria, ajudamos. 

 Eu queria dar como lido esse pronunciamento porque isso vai beneficiar mais 

de 1.500 adolescentes, jovens que praticam diversas modalidades naquele 

Município. Então foi um presente que a comunidade recebeu de volta a inauguração 

do ginásio de esporte. 

 Eu gostaria que meu pronunciamento fosse divulgado no programa A Voz do 

Brasil, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputado Celso 

Maldaner. 

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

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

inauguramos na noite da última quinta-feira, dia 23, a reforma e ampliação do 

ginásio municipal de Maravilha. O ato marcou ainda a abertura oficial dos Jogos 

Abertos de Maravilha. A obra do ginásio custou quase R$ 1 milhão e resultou em 

quadra nova, pintura, novos vestiários e uma ala para administrativo e Departamento 

de Esportes.  
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 O recurso foi angariado por meio de emenda parlamentar de minha autoria 

com contrapartida do Município. O ginásio estava interditado por problemas graves 

na estrutura. Com a grande presença de atletas, pais e estudantes, os Jogos 

Abertos de Maravilha devem movimentar no total mais de 600 pessoas. São 17 

modalidades. A abertura contou com dois jogos de futsal. As competições e a tabela 

serão divulgadas em julho. 

 Muito obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Quero pedir que seja divulgado o 

pronunciamento do Deputado Delegado Edson Moreira no programa A Voz do 

Brasil, com essa competente equipe, que presta um excelente serviço para o nosso 

País. 
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 O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Convido agora para fazer uso da 

palavra, pelo tempo regimental de 3 minutos, o Deputado Pepe Vargas, do PT do 

Rio Grande do Sul. 

 O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. 

Presidente. Antes de mais nada, permita-me dizer da alegria de poder usar a palavra 

aqui concedida pelo Presidente em exercício, nesta sessão, Deputado Mauro 

Pereira, meu conterrâneo, de Caxias do Sul. Mesmo sendo de partidos diferentes e, 

eventualmente, tendo divergências, sempre tivemos um relacionamento muito 

respeitoso. É um prazer vê-lo presidindo a sessão. Pela primeira vez, uso a palavra, 

nesta Casa, sendo a sessão da Câmara dos Deputados presidida por um 

conterrâneo meu. 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu uso a palavra aqui para falar da 

Proposta de Emenda à Constituição nº 241, recentemente encaminhada. Acredito 

que, se esta Casa aprovar a PEC 241, nós estaremos dando um golpe de morte nas 

políticas sociais, que atendem à imensa maioria do povo brasileiro, que não tem 

recursos econômicos para fazer um plano privado de saúde, por exemplo. Por quê? 

Porque essa PEC é aquela que estipula um teto para os gastos das despesas 

primárias do Governo.  

 As despesas primárias para os cidadãos e cidadãs que eventualmente estão 

nos assistindo são aquelas justamente que tratam dos recursos que o Governo 

despende para a área da saúde, para a área de educação, para a assistência social, 

para as despesas previdenciárias, para os gastos com investimentos da União nas 

obras públicas, que beneficiam o conjunto do povo brasileiro. 
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 Essas despesas é que têm um teto de gastos. Para o ano que vem, por 

exemplo, será o gasto de 2016 corrigido pela inflação. Isso significa que, se for 

aplicado na área da saúde, para dar um exemplo, usando dados que o Conselho 

Nacional de Secretários Municipais de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários 

Estaduais de Saúde estão divulgando em nota pública, nos próximos 2 anos, serão 

12 bilhões de reais a menos para a área da saúde. Uma área que já está 

subfinanciada terá 12 bilhões a menos. Não é diferente em outras áreas.  

 Vejam que para as despesas financeiras não é criado um teto. Se pegarem o 

Orçamento da União, V.Exas. verão que 42%, 43%, às vezes, 45% da despesa da 

União é despesa financeira. Essa não tem nenhum teto, ela pode aumentar do jeito 

que quiser.  

 Agora, para as despesas primárias, aquelas que atendem à população mais 

carente do nosso Brasil, querem estipular um teto de gastos. Então, nós precisamos 

debater com profundidade esse assunto, sob pena de colocarmos em risco essas 

políticas públicas. 

 O Movimento Saúde+10 tem que se manifestar.  

 Peço a devida publicação.  

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - O pronunciamento de V.Exa. será 

divulgado no programa A Voz do Brasil e em todos os meios de comunicação da 

Casa.  

 Muito obrigado. 
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Durante o discurso do Sr. Pepe Vargas, o Sr. 

Mauro Pereira, nos termos do § 2° do art. 18 do 

Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é 

ocupada pelo Sr. Carlos Manato, nos termos do § 2° do 

art. 18 do Regimento Interno. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 

Felipe Maia, que disporá de 3 minutos. 

 O SR. FELIPE MAIA (DEM-RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, amigos que nos ouvem e nos assistem pelos diversos 

veículos de comunicação da Câmara dos Deputados, trago neste momento 

preocupação dos Prefeitos de todo o Brasil que, não é novidade, estão comendo o 

pão que o diabo amassou para manter os seus Municípios — a queda da 

arrecadação —, ainda mais depois que o antigo Governo comprometeu a 

arrecadação do IPI, parcela que é para os Municípios, no momento em que isentou 

a linha branca e os carros populares, tornou a vida dos Municípios ainda mais 

caótica.  

 Aprovamos aqui a Emenda Constitucional nº 84, que deu um alento aos 

Municípios brasileiros, no momento em que passaram de 23,5% para 24,5% os 

repasses feitos pelo Imposto de Renda e pelo IPI aos Municípios. 

 O antigo Governo, numa manobra, ou numa pedalada, para usar o termo que 

se adequa ao Governo do PT, tirou pelo menos 0,5% do repasse que deveria ter 

sido feito no ano passado aos Municípios brasileiros. Em vez de repassar 1% no 

aumento, não, repassou só 0,5%, sob o argumento de que o repasse começaria no 

meio do ano. O fato é que este ano deveríamos ter, e os Prefeitos deveriam ter, um 

repasse de 3 bilhões de reais através desse acréscimo de 1% do FPM. 

 Venho aqui fazer um apelo, mostrando o meu compromisso com o Brasil. 

Falei do antigo Governo, mas para alguns que ainda não me conhecem, ou não 

sabem que tenho isenção, quero aqui, mesmo fazendo parte da base do atual 

Governo interino, mas que logo será o Governo definitivo, fazer um apelo à equipe 
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econômica, fazer um apelo ao Governo para que não repasse apenas 0,75% do que 

tem sido dito que vai ser repassado. 

 Vamos complementar 1%. Vamos fazer esse repasse de 3 bilhões de reais 

aos Municípios brasileiros. Vamos fazer um esforço do caixa, para que, assim como 

os Estados na semana passada puderam ter uma boa notícia, que é a renegociação 

das suas dívidas com a União, os Municípios brasileiros também possam ter uma 

boa notícia para levar aos seus habitantes. 

 Portanto, ocupo a tribuna desta Casa nesta tarde de terça-feira para fazer um 

apelo e um pedido de compreensão ao Governo Federal: vamos manter esse 1% do 

repasse do FPM garantido pela Emenda Constitucional nº 84, aprovada em 2014, 

para que os Municípios brasileiros possam ter um alento e o recurso mínimo para 

fazer uma administração digna para o povo brasileiro. 

 Muito obrigado. 
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PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

 

 O SR. JOSÉ REINALDO (PSB-MA. Pronunciamento encaminhado pelo 

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para que tenhamos uma ideia do 

estrago feito por Dilma Rousseff nas contas governamentais, multipliquemos por três 

ou quatro o déficit esperado. Pior só na Venezuela. E ainda não se descobriu por 

inteiro os enormes buracos nos fundos de pensão das estatais, desviados em 

aplicações temerárias, e na área da saúde, que está em frangalhos. 

 Em sua defesa, o PT só consegue falar em golpe, o que sabe não ter existido, 

pois recorreu seguidamente ao Supremo Tribunal Federal — com nove Ministros 

nomeados pelo Governo Dilma —, que decidiu pela inteira constitucionalidade do 

projeto. O partido não aceita discutir a bagunça que fez em todos os setores da 

Nação. 

 Temer assumiu o Governo ciente de suas responsabilidades e das imensas 

dificuldades que enfrentará. É urgente controlar a desordem econômica e, para isso, 

a Câmara precisa voltar à normalidade. Waldir Maranhão é mantido no cargo por 

Eduardo Cunha, com mandato suspenso pelo STF. Cunha prefere manter Waldir, 

temeroso que está de que o Plenário declare a vacância da Presidência da Casa e 

convoque novas eleições, caso em ele perca as prerrogativas que ainda detém. 

 O Presidente em exercício conta com a boa vontade do Congresso em função 

das medidas já anunciadas. Se cada uma delas for explicada de forma bem 

fundamentada, creio que o povo brasileiro saberá aceitar sacrifícios em nome de um 

futuro melhor.  

 O Brasil amadureceu, é outro, sofrido. É preciso que os políticos não mintam, 
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não enganem. Acredito que o Deputado Tiririca acaba tendo razão quando afirma 

que “pior do que está não fica”. Estamos no buraco mais fundo que a 

irresponsabilidade podia cavar. 

 A escolha de Raul Jungmann para a Defesa, de Mendonça Filho para a 

Educação e a manutenção do Comandante da Aeronáutica e do Reitor do Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica — ITA deixou-nos satisfeitos, pois são pessoas com 

quem temos ótimo relacionamento, o que nos faz trabalhar em nosso maior projeto: 

trazer o ITA para o Centro de Lançamento de Alcântara. 

 Enquanto isso, o PSB, meu partido, em plena época de eleição municipal, 

passou por tentativas internas de desestabilização. Primeiramente com a tentativa 

frustrada — não havia como explicar o pedido — de uma intervenção mal-

intencionada no Diretório Estadual do Maranhão, eleito há menos de 2 anos e muito 

bem presidido pelo Prefeito de Timon, Luciano Leitoa. Depois, houve a tentativa de 

boicotar a indicação do Deputado Fernando Bezerra para Ministro do Governo. A 

pronta reação da bancada impediu a patacoada, e passamos por cima de projetos 

que visam vantagens pessoais. 

 Era o que tinha a dizer. 
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 A SRA. IRACEMA PORTELLA (Bloco/PP-PI. Pronunciamento encaminhado 

pela oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Conselho Federal de 

Medicina divulgou, agora no mês de junho, uma medida importante para a saúde 

das mães e dos bebês. 

 De acordo com a nova regra do CFM, os médicos só poderão realizar 

cesáreas eletivas, a pedido da gestante, a partir da 39ª semana de gestação, 

período em que, segundo os estudos, há menos perigo para o bebê. 

 Cesáreas feitas antes de 39 semanas de gestação, disse Carlos Vital, 

Presidente do Conselho Federal de Medicina, podem aumentar o risco de a criança 

ter problemas nos pulmões, fígado e cérebro, além de causar icterícia e, em casos 

mais graves, lesões cerebrais. Segundo Carlos Vital, em algumas ocasiões, há erros 

no cálculo do período gestacional, aumentando a chance de a cesárea ocorrer 

quando o bebê ainda é prematuro. 

 O documento do CFM diz que se a gestante escolher uma cesariana, ela 

deverá assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, afirmando ter sido 

informada sobre os benefícios e riscos da decisão. A resolução explica ainda que "é 

ético o médico atender à vontade da gestante de realizar o parto cesariano, 

garantida a autonomia do profissional, da paciente e a segurança do binômio 

materno fetal". 

 As novas regras, segundo o Presidente do Conselho, têm por objetivo 

assegurar a segurança do bebê e, ao mesmo tempo, garantir o direito da gestante à 

cesárea. 

 A escolha da 39ª semana de gestação como limite mínimo para realização da 

cesárea eletiva pelos médicos está ancorada no estudo elaborado em 2013, pelo 
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Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas. 

 Na ocasião, os especialistas definiram que esse seria o marco das gestações 

não prematuras. Antes, bebês que nasciam a partir da 37ª semana de gestação já 

eram considerados maduros. 

 Os Conselhos Regionais de Medicina ficarão responsáveis por fiscalizar a 

adoção da nova medida. Em caso de descumprimento, eles podem tomar as 

providências cabíveis, como advertência e até suspensão do registro profissional. 

 A resolução também diz que, se a mulher quiser a cesárea e o médico achar 

melhor o parto normal, o profissional tem o direito de não realizar o procedimento. 

 É preciso que o Brasil caminhe mais firmemente para a redução do número 

de cesarianas desnecessárias. No rede privada, 84,6% dos partos são cirúrgicos; na 

rede pública, esse número cai para cerca de 40%. 

 Já existem ações e estratégias governamentais para estimular o parto natural. 

Agora, é fundamental que os médicos se engajem, cada vez mais, nessa cruzada, 

com muita seriedade e responsabilidade.  

 As mulheres têm, sim, direito à autonomia e a escolher o tipo de parto que 

desejam. No entanto, os profissionais de saúde têm o dever de esclarecer todos os 

pontos técnicos que envolvem esses procedimentos, falando sobre os riscos e os 

benefícios, para ela e para o seu bebê. 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cesárea só deve ser realizada 

quando o parto normal põe em perigo a saúde ou a vida da mãe ou do bebê. A 

recomendação da OMS é de que haja uma taxa em torno de 15% de cesarianas. 

 Esse patamar, entre 10% e 15%, está associado a uma diminuição na 

mortalidade materna e neonatal. Não existe, segundo os estudos da OMS, uma 
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relação entre aumento nas taxas de cesáreas acima desses valores e redução da 

mortalidade. 

 Para a OMS, as cesarianas só devem ser feitas em casos de risco, pois esses 

procedimentos, além de gerarem mais custos ao sistema de saúde, aumentam as 

chances de complicações, como infecções, para a mãe, e desenvolvimento de 

doenças respiratórias, como asma, para o bebê. 

 Era o que tinha a dizer. 

 Muito obrigada. 
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 O SR. MARCIO ALVINO (PR-SP. Pronunciamento encaminhado pelo 

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, elegi render uma 

homenagem muito especial a dois grandes homens, Waldemar Cecin e Waldemar 

Cecin Filho, ligados pelo elo sagrado da paternidade e cuja família fez parte da 

história da minha cidade de Guararema. 

 Waldemar Cecin nasceu em 30 de janeiro de 1921, no sítio de seus avós, 

localizado a algumas centenas de metros da estação de trem de Luís Carlos, 

localizada em Guararema, sendo registrado em Mogi das Cruzes, São Paulo. 

 Filho de Jorge Cecin Zoghbi e Rosa Caldano Cecin, casou-se com Aparecida 

de Carvalho Cecin, com quem teve dois filhos, Jorge Elias Cecin e Waldemar Cecin 

Filho. 

 Foi agricultor, silvicultor pioneiro no plantio de eucalipto na região e 

empreendedor no ramo imobiliário. Atuou também como comerciante na área de 

insumos agrícolas e foi Presidente da Cooperativa Agrícola de Cotia, no período da 

Segunda Grande Guerra. 

 No bairro de Luís Carlos, fomentou o comércio e a agricultura local através de 

incentivos e arrendamentos, transportando, produzindo e comercializando hortifruti. 

Criou entrepostos em Guararema, visando facilitar e incrementar o fluxo de 

mercadorias para os mercados do Rio de Janeiro e São Paulo, via ferrovia, através 

da Estação de Luís Carlos e de sua frota de caminhões. Em sua juventude, também 

trabalhou no armazém de secos e molhados localizado em Luís Carlos, juntamente 

com seus pais e tios. 

 Veio a falecer em Mogi das Cruzes, em 16 de julho de 2015, aos 94 anos. 

 Já seu filho, Waldemar Cecin Filho, infelizmente, deixou a vida 
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prematuramente, aos 49 anos. Engenheiro e empresário, casado com Ana Paula e 

pai de Eric, de 3 anos, e Kevin, de 2 meses, nos últimos tempos dedicava-se à 

administração das fazendas de eucalipto e caquis em Salesópolis. Era descontraído, 

amigo leal, com espírito tranquilo, sempre fiel a todos os princípios que herdara do 

pai. 

 Foi um dos grandes incentivadores e parceiros do projeto de implantação do 

Passeio Cultural Guararema-Luís Carlos, feito na Maria Fumaça. 

 Waldemarzinho, como era conhecido, juntamente com seu irmão Jorge, 

viabilizou o contrato de comodato com a Prefeitura de Guararema dos imóveis 

localizados em Luís Carlos, pertencentes à Famíla Cecin. Este trâmite possibilitou o 

tombamento das fachadas e início da restauração dos imóveis, que, mais tarde, se 

transformariam em pontos comerciais típicos para compor o cenário ideal para o 

destino final do passeio de Maria Fumaça. Este foi o passo fundamental para a 

etapa do projeto de revitalização do Bairro Luís Carlos. Dentre os inúmeros 

resultados do projeto, destacamos o resgate da História de Guararema e a 

consolidação da economia criativa em prol da qualidade de vida de nossa 

população. 

 Em 2011, tive a honra de receber Waldemar em meu gabinete, ainda como 

Prefeito de Guararema, para apresentar o projeto de implantação do Passeio 

Cultural de Guararema - Luís Carlos.  

 Na oportunidade, Waldemarzinho, dividido entre a paixão despertada pelo 

projeto de resgate da história da ferrovia que, sobremaneira, mistura-se à história de 

sua família, e a descrença em sua concretização, considerando a complexidade e 

dificuldades do projeto, disse-me: “Prefeito, se o senhor concretizar este projeto será 
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como alinhar os astros”. Eu jamais me esquecerei dessa frase! 

 Realmente, o alinhamento ou a conjunção não estavam somente nos astros, 

mas, sim, na generosidade, no espírito empreendedor destes dois grandes homens. 

 Tenho a convicção de que todos os valores da Família Cecin, embasados em 

honestidade, retidão e honradez, serão perpetuados por nosso amigo Jorge Elias 

Cecin, em nome de quem externo todo meu respeito, admiração e gratidão por esta 

grande família. 

 Muito obrigado. 
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V- ENCERRAMENTO 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Nada mais havendo a tratar, vou 

encerrar a sessão. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - COMPARECEM MAIS OS SRS.: 
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 DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.: 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Encerro a sessão, convocando 

Sessão Não Deliberativa de Debates para hoje, terça-feira, dia 28 de junho, às 14 

horas. 
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(Encerra-se a sessão às 13 horas e 58 minutos.) 


