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I - ABERTURA DA SESSÃO 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - A lista de presença registra na Casa o 

comparecimento de 450 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados. 

 Está aberta a sessão. 

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

trabalhos. 

 

II - LEITURA DA ATA 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Fica dispensada a leitura da ata da 

sessão anterior. 

 

III - EXPEDIENTE 

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

 

IV - BREVES COMUNICAÇÕES 
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 A SRA. GORETE PEREIRA (PR-CE. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - 

Peço novo painel, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputada Gorete Pereira, há dois 

temas na pauta. A medida provisória e a PEC das mulheres. Se V.Exa. quiser 

atrasar a PEC das mulheres... 

 A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) 

- Não peça novo painel, não, Deputada Gorete Pereira. 

 A SRA. GORETE PEREIRA - Eu retiro o pedido de novo painel. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O quê? 

 A SRA. MARIA DO ROSÁRIO - Estou pedindo para a Deputada Gorete 

Pereira não pedir novo painel. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Ela já recuou. 

 A SRA. MARIA DO ROSÁRIO - Estou me somando a V.Exa., alertando-a. 

 A SRA. GORETE PEREIRA (PR-CE. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - 

Eu retiro o pedido de novo painel. 
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 O SR. JOÃO ARRUDA (PMDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

Deputado João Arruda votou com o partido na última votação. 

 O SR. ARTHUR OLIVEIRA MAIA (PPS-BA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Presidente Rodrigo Maia, na última votação, eu fui votar lá atrás e havia 

três postos desativados. Por isso, não consegui votar.  

 Então, eu quero que V.Exa. registre o voto “não” do Deputado Arthur Oliveira 

Maia. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Registro, Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Com a palavra o Deputado Alceu 

Moreira. (Pausa.)  

 Em seguida, terá a palavra a Deputada Maria do Rosário. (Pausa.)  

 O SR. ALCEU MOREIRA - Presidente, por favor, recomponha o meu tempo. 

 O SR. MIRO TEIXEIRA (REDE-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

V.Exa. pode achar estranho, porque nós somos do Rio de Janeiro,... 

 O SR. ALCEU MOREIRA - Sr. Presidente, eu posso falar ou é o Deputado 

Miro Teixeira que vai falar? A palavra está comigo! 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Ele está com a palavra. 

 O SR. MIRO TEIXEIRA - ...mas há aqui uma delegação de Prefeitos da 

Paraíba, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e do Piauí que, em primeiro lugar, 

cumprimenta V.Exa., que esteve numa reunião com eles hoje. E eles ficaram muito 

comovidos. (Palmas.)  

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Isso. 

 O SR. MIRO TEIXEIRA - V.Exa. representou, nessa reunião, a Câmara dos 

Deputados. E, nesse ato, eu apenas estendo o que V.Exa. foi fazer na reunião a 

todos os Deputados. Todos os Deputados — eu sou do Rio de Janeiro, não dou de 

nenhum desses Estados —, todos nós entendemos o sacrifício em que estão 

vivendo os Estados brasileiros. Agora, os Estados nordestinos acabam sofrendo 

mais, porque têm um povo mais sofrido, até mais sofrido do que o meu povo sofrido 

do Rio de Janeiro. 

 Portanto, eu cumprimento os Prefeitos e espero que todos reconheçam que 

eles são bem-vindos aqui. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Obrigado. 
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 O SR. MAJOR OLIMPIO (SD-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, foi pedido novo painel e depois foi retirado. Eu gostaria de pedir novo 

painel. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Não está mais no tempo hábil. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tem a palavra o Deputado Alceu 

Moreira. 

 O SR. ALCEU MOREIRA (PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, ouvindo os discursos que se ouvem 

consecutivamente nesta Casa, parece que eles não vivem neste País.  

Com quase 14 milhões de desempregados e com um Governo que deixou 

este País por 3 anos a fio com o PIB negativo, esses funcionários saíram de algum 

lugar. Essas empresas perderam faturamento, perderam oportunidade de vender. 

Elas não fizeram nada para que isso acontecesse, foi o próprio Governo que fez. 

Empresas que perderam dois terços do seu faturamento, na hora de pagar os 

funcionários e suas despesas, acabaram deixando os tributos, porque não tinham 

como pagar. Taxar todos agora como vigaristas, como maus-caracteres, tentar 

desmoralizar o Parlamento, porque alguém aqui deve... 

 (Desligamento automático do microfone.) 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Peço que conclua, Deputado. 

 O SR. ALCEU MOREIRA - É claro que não. A economia brasileira levou 

empresas ao desespero geral. O REFIS é para recolocar essas empresas em 

condição de empregar outra vez, de produzir outra vez, de gerar emprego e renda. 

Quem critica nesta Casa não tem um pinto para dar água, não tem sequer um 

cachorro magro para puxar pela corda e quer deitar cátedra, dar opinião ou dar 

conselhos para quem quer que seja. Vão produzir e trabalhar para depois terem 

autoridade de criticar quem quer que seja. 
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 O SR. MARCOS MEDRADO (PODE-BA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Marcos Medrado votou com o partido na última 

votação. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tem a palavra a Deputada Maria do 

Rosário. 

 A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) 

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com muito orgulho nós temos neste 

momento conosco aqui na Câmara dos Deputados um movimento, o Grupo 

Mulheres do Brasil. Essas mulheres de todos os Estados brasileiros estão 

representando mulheres de todo o Brasil que querem um Brasil mais democrático, 

mais justo e que garanta direitos de cidadania a todas as mulheres, a todos os 

homens, a todos os cidadãos e cidadãs. 

 Sr. Presidente, eu quero cumprimentá-lo e agradecer-lhe, porque o acordo 

que nós firmamos com V.Exa. hoje se constrói de forma objetiva com a PEC 134 

colocada em pauta. 

 Quero destacar o trabalho da bancada feminina como um todo, da nossa 

Coordenadora Deputada Soraya, da Deputada Gorete, da Deputada Benedita. 

Todas nós estamos aqui para pedir o apoio de todas as Sras. e Srs. Parlamentares 

para a democracia. 

 Os índices que têm colocado as mulheres fora da representação política 

devem ser revertidos para a qualidade da democracia. 

 Nós participamos das alterações realizadas aqui a título de tentarmos fazer 

uma reforma eleitoral, mas nós sabemos que a reforma eleitoral e política mais 

importante do Brasil é a inclusão das mulheres na vida política nacional, com mais 

igualdade. 

 A nossa presença configura uma vida melhor para todos os brasileiros e 

brasileiras. Queremos a alteração do universo político com a presença das mulheres 
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com voto, sim. Nós mulheres temos votos para os nossos colegas que aqui estão. 

Então, nós também temos votos para sermos nossas próprias representantes.... 

(Palmas.) 

 (Desligamento automático do microfone.) 
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 O SR. HEULER CRUVINEL (PSD-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

O Deputado Heuler Cruvinel votou de acordo com a orientação do partido, Sr. 

Presidente. 

 O SR. ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 

- O Deputado André Figueiredo votou com o partido na votação anterior. 

 O SR. MARCIO ALVINO (PR-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o Deputado Marcio Alvino votou, na última votação, com o PR. 
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V - ORDEM DO DIA 

 PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS: 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - A lista de presença registra o 

comparecimento de 441 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tem a palavra o Deputado Sóstenes 

Cavalcante. 

 O SR. SÓSTENES CAVALCANTE (DEM-RJ. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, com muita alegria, quero registrar aqui a presença do 

Prefeito de Macuco, Bruno Boaretto, e dos Vereadores João Batista e Alberto Herdy. 

Ele, como todos os prefeitos — e já ouvimos isso aqui hoje de outros colegas —, 

está em busca de recursos federais para o Município. O Prefeito Bruno recebeu uma 

Prefeitura quebrada, mal gerida pelo gestor anterior, e tem o desafio de administrá-

lo. 

 Prefeito, conte com a bancada do Rio de Janeiro e com o Democratas. Tenho 

certeza de que Macuco viverá dias melhores. 

 Sr. Presidente, quero também parabenizar o Município de Barra Mansa, que 

hoje completa 185 anos. Quero mandar meu abraço ao Prefeito Rodrigo Drable, aos 

Vereadores e a todos os munícipes dessa cidade, uma das mais belas daquela 

região.  

 Parabéns, Barra Mansa! Que Deus possa abençoá-la cada dia mais! 

 Muito obrigado. 

 O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 

- O Deputado Celso Maldaner votou com o PMDB na última votação. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tem a palavra o Deputado Aguinaldo 

Ribeiro. 

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO (Bloco/PP-PB. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria de registrar que vários Prefeitos, em especial 
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do Nordeste, estão em Brasília para travar mais uma vez a luta em defesa do 

Município, que é a base da nossa Nação.  

 Nós temos a honra de receber aqui Prefeitos da Paraíba, Rio Grande do 

Norte, Piauí, Alagoas, Ceará, Bahia, enfim, de todo o Nordeste. Cito como  exemplo 

o Prefeito de Jardim do Seridó, José Amazan; o Prefeito de Pedra Lavrada, Jarbas 

de Melo; o Prefeito de Araruna, Vital da Costa; o Prefeito de Bom Jesus, Roberto 

Bayma; o Prefeito de Cubati, Eduardo Guimarães; o Prefeito de Alagoa Nova, José 

Uchôa; e o Prefeito de Frei Martinho, Aguifaildo Dantas.  

 Deixo aqui o nosso abraço e o nosso apoio à luta municipalista. Estaremos 

juntos, sem dúvida nenhuma, na defesa do Município. 

 O SR. CHICO D’ANGELO (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o Deputado Chico d’Angelo, na última votação, votou com o partido. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Passa-se à apreciação da matéria 

sobre a mesa e da constante da Ordem do Dia. 

 Item 1. 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 783-A, DE 2017 

(DO PODER EXECUTIVO) 

Continuação da votação, em turno único, da 

Medida Provisória nº 783-A, de 2017, que institui o 

Programa Especial de Regularização Tributária junto à 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional; tendo parecer da Comissão 

Mista, pelo atendimento dos pressupostos constitucionais 

de relevância e urgência; pela constitucionalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa; pela adequação 

financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação 

desta e das Emendas de nºs 6, 11 a 13, 16, 24, 28, 32, 

41, 54, 67, 69, 76, 84, 86, 102, 106, 113, 115, 117, 133, 

136, 139, 151, 153, 172, 175, 185, 187, 196, 205, 207, 

211, 222, 242, 244, 256, 264, 265, 277, 280 e 305; pelo 

acolhimento parcial das Emendas de nºs 116, 129, 135, 

137, 167, 195, 281 e 306, na forma do Projeto de Lei de 

Conversão nº 23, de 2017, adotado; e pela rejeição das 

Emendas de nºs 1 a 5, 7 a 10, 14, 15, 17 a 23, 25 a 27, 29 

a 31, 33 a 40, 42 a 53, 55 a 66, 68, 70 a 75, 77 a 83, 85, 

87 a 90, 92 a 101, 103 a 105, 107 a 112, 114, 118 a 128, 
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130 a 132, 134, 138, 140 a 150, 152, 154 a 166, 168 a 

171, 173, 174, 176 a 184, 186, 188 a 194, 197 a 204, 206, 

208 a 210, 212 a 221, 223 a 241, 243, 245 a 255, 257 a 

263, 266 a 276, 278, 279, 282 a 304, e 307 a 309. A 

emenda de nº 91 foi retirada pelo autor. (Relator: 

Deputado Newton Cardoso Jr e Relator-Revisor: Senador 

Ataídes Oliveira). 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Eu quero só pedir um favor. Eu hoje 

ainda não vou restringir a presença no plenário, mas eu preciso de silêncio. Eu só 

preciso de silêncio, senão eu vou ter que esvaziar aqui a parte central para que 

fiquem apenas os Deputados e eu possa conduzir a sessão junto com os Líderes de 

cada bancada. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Há sobre a mesa requerimento com o 

seguinte teor:  

Senhor Presidente, 

Requeiro, nos termos do artigo 83, parágrafo único, 

II, “c”, combinado com o art. 117, VI, todos do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, a Retirada de Pauta 

da presente Ordem do Dia da MP nº 783, de 2017. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2017. 

Deputado Glauber Braga 

Líder do PSOL 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Concedo a palavra ao Deputado 

Glauber Braga. (Pausa.) 

 Concedo a palavra ao Deputado Ivan Valente. (Pausa.) 

 Concedo a palavra ao Deputado Edmilson Rodrigues.  

 A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, enquanto o Deputado Edmilson 

Rodrigues se dirige à tribuna, V.Exa. me concede...  

 Ah, desculpe-me, Deputado Edmilson! 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Há 15 destaques. Vamos cumprir o 

Regimento.  

 O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, dados oficiais nos mostram que 85% das empresas ativas no Brasil que 

estão enfrentando a crise não têm dívidas inscritas com a União. Portanto, 15% de 

empresas no País, exatamente as maiores empresas, alimentam a cultura da 

inadimplência, que, por outro lado, é reforçada pelo Estado brasileiro, inclusive pelo 

Congresso. Elas estão sempre esperando por um novo REFIS e não cumprem as 

suas obrigações com o Fisco.  

 E 94% das pessoas físicas também não precisam de REFIS. Apenas 6% das 

pessoas são base do argumento de que este REFIS é para favorecer as pessoas 

físicas que têm alguma atividade informal. É mentira! 

 Portanto, o que nós estamos aqui debatendo é um projeto em favor dos 

interesses de uma minoria e de muitos poderosos. Justiça seja feita. 

 Quando um Deputado fez referência às pequenas e microempresas, não 

havia sido aprovada ainda a emenda que possibilitou a sua inclusão. E por isso o 

Deputado Jorginho Mello, de Santa Catarina, está de parabéns. No entanto, é ínfima 
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a participação das pequenas e microempresas como usufrutuárias possíveis deste 

REFIS.  

 Nós estamos defendendo a retirada de pauta da matéria conscientes de que 

temos poucos dias de validade para esta medida provisória, que é uma excrescência 

administrativa. Nós queremos aqui inviabilizar este projeto de REFIS, principalmente 

depois de ter sido mantido o benefício para Deputados e Senadores, que devem 3 

bilhões de reais ao Fisco e querem legislar em causa própria. 

 Espero que aqui façamos justiça pelo menos em alguma medida, se for 

mantido o debate, para impedir que os corruptos que estão assinando acordos com 

a Procuradoria da República sejam beneficiados também por este REFIS. Esse é 

um risco real.  

 Por isso, é fundamental, para que o povo brasileiro volte a acreditar no 

Parlamento, que nós retiremos a matéria de pauta, porque tudo o que foi aprovado 

aqui é muito negativo ao povo. 

 O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, na votação anterior, o Deputado Flaviano Melo votou com o partido. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Orientação de bancada. 

 Como vota o PMDB? (Pausa.) 

 Como vota o PP? (Pausa.) 

 Como vota o PR? (Pausa.) 

 Como vota o PSD? (Pausa.) 

 O SR. ARTHUR LIRA (Bloco/PP-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

“Não”, Sr. Presidente. O Partido Progressista e o Avante votam “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O PP vota “não”. 
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 O SR. ARTHUR LIRA - E peço que essa orientação seja lançada para toda a 

base. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PMDB? 

 O SR. NEWTON CARDOSO JR (PMDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O PMDB orienta “não”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - A base vota “não”. 

 Como votam PSDB e PSB? (Pausa.) 

 Como vota o PT? 

 O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

O PT vota “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O PT vota “sim”. 

 Como vota o PDT? 

 O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR (PDT-BA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O PDT vota “não”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota PCdoB? (Pausa.) 

 Como vota o PPS? (Pausa.) 

 O SR. CHICO LOPES (PCdoB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

PCdoB vota “sim”, Sr. Presidente. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o PPS vota “não”. 

 O SR. CAPITÃO AUGUSTO - O PR quer encaminhar, Sr. Presidente. 

 O SR. FELIPE MAIA (DEM-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente) - O Democratas vota “não”, Sr. Presidente. 
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 O SR. AGUINALDO RIBEIRO (Bloco/PP-PB. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O Governo vota “não”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PR? 

 O SR. CAPITÃO AUGUSTO (PR-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, hoje nós tivemos uma sessão solene para comemorar o Dia do 

Idoso, que foi comemorado no dia 1º de outubro. Eu gostaria de dar como lido este 

discurso, porque não houve oportunidade de fazê-lo na parte da manhã. 

 O PR encaminha “não”. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Câmara realizou sessão solene 

para lembrar o Dia do Idoso, comemorado no Brasil em 1º de outubro. Essa data faz 

referência ao dia da aprovação do Estatuto do Idoso, que aconteceu em 2003.  

 A Lei nº 10.741, de 2003, o Estatuto do Idoso, desde que entrou em vigor, 

demonstra a importância da proteção desse público, considerando que a população 

no mundo está ficando cada vez mais velha e, segundo a Organização Mundial de 

Saúde — OMS, por volta de 2025, pela primeira vez na história, haverá mais idosos 

do que crianças no nosso planeta. 

 Estatisticamente falando, as projeções apontam que entre 25 e 30 anos, ou 

seja, muito em breve, de cada 4 brasileiros um será idoso. Em aproximadamente 20 

anos, o Brasil será o sexto país no mundo com o maior número de pessoas idosas. 

Em suma, nós seremos os idosos desses dados estatísticos, o que por si só justifica 

a preocupação e a reavaliação da nossa atitude com relação aos idosos. 

 Nessa perspectiva, o Governo brasileiro precisa reforçar as políticas sociais 

relacionadas ao idoso de forma a preparar a sociedade para essa mudança da 
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pirâmide populacional. Muitas pessoas não sabem lidar com o fenômeno do 

envelhecimento, um processo biológico normal que atinge todos os organismos 

vivos.  

 Em 2008, a ONU — Organização das Nações Unidas divulgou um relatório 

que apresentou uma estimativa em relação ao número de habitantes em escala 

planetária para o ano de 2050, que poderá atingir 9,2 bilhões de pessoas. Entre as 

possíveis causas para esse crescimento, foi apontada a elevação na expectativa de 

vida.  

 De acordo com a pesquisa, o crescimento maior da população deve ocorrer 

de forma significativa somente nos países em desenvolvimento. E o avanço da 

Medicina é a principal razão dessa elevação da expectativa de vida em todo o 

mundo. No Brasil, a expectativa de vida, hoje, ultrapassa os 71 anos de idade e 

representa um desafio para toda a sociedade, que deve criar formas de amparar 

melhor os idosos. 

 Os desafios e as ações esperadas pelo Estatuto do Idoso podem ser divididos 

em dois grandes grupos: ações específicas para uma parcela de nossa população 

que frequentemente é vítima de maus-tratos e abusos de todas as formas e ações 

genéricas sobre os direitos dos idosos, como a prioridade em alguns serviços e a 

garantia de acesso a saúde, alimentação, educação, cultura, lazer e trabalho. 

 É preciso ficar atento sobre o que está sendo garantido aos idosos brasileiros. 

É preciso valorizar aqueles que já ajudaram o nosso País a crescer e se 

desenvolver. É preciso reforçar e respeitar os direitos do idoso. É preciso assegurar 

e preservar a saúde física e mental do idoso. É preciso dar condições de liberdade e 

dignidade para o idoso.  
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 Certo jurista disse uma vez que se a humanidade seguisse os princípios não 

precisaríamos de regras. Curiosamente o princípio da proteção integral é válido 

tanto para a criança quanto para o idoso, o que significa dizer que a 

responsabilidade por ambos — criança e idoso — é conjunta entre a família, a 

sociedade e o Estado. 

 É obrigação do Estado garantir aos idosos, com absoluta prioridade, a 

efetivação de tais direitos. Mas é no seio familiar que surgem reclamações pela falta 

de solidariedade e cuidado para a convivência cotidiana e superação das 

dificuldades que surgem, inexoravelmente, com a velhice. Mas, no que concerne à 

proteção genérica — e total — dos idosos, esta sim é obrigação de toda a 

sociedade. 

 Deste modo, 14 anos após a promulgação do Estatuto do Idoso no Brasil e do 

estabelecimento do Dia Nacional do Idoso duas palavras me vêm à mente: cuidar e 

cuidado. Uma denota ação, a outra, um aviso. E ambas podem servir como alerta ou 

como alento para o amanhã! 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PSD? 

 O SR. JOÃO RODRIGUES (PSD-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, nosso partido tem uma posição muito clara. Tem que ser votada uma 

PEC hoje. Quanto ao REFIS, parecer que alguns não querem entender que este 

País esteve em crise profunda, com falência de boa parte de suas empresas, outras 

entraram em dificuldade financeira, algumas praticamente encerraram suas 

atividades, e o REFIS é a oportunidade de recuperar o fôlego, gerar empregos, criar 

oportunidades. 
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 Então, pelo emprego no Brasil, por quem movimenta a economia deste País, 

o PSD vota “não”, Sr. Presidente. 

 O SR. LINCOLN PORTELA - Sr. Presidente peço a palavra pelo PRB. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PRB? 

 O SR. LINCOLN PORTELA (PRB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, apesar de o PRB não concordar com todos os destaques e entender 

que alguns deles ferem de morte a Nação brasileira, há destaques que são de 

fundamental importância, e não podemos perder uma medida provisória que pode, 

claro, no seu todo, ajudar o Brasil. 

 Por essa razão, somos contra a retirada de pauta. 

O SR. EZEQUIEL TEIXEIRA (PODE-RJ. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o Podemos vota “não”. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O Podemos vota “não”. 

Como vota a REDE? 

O SR. MIRO TEIXEIRA (REDE-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o Ministro da Justiça encaminhou à Presidência da República, já com 

uma manifestação do Ministério do Planejamento, a requisição da abertura de 

concurso para 1.300 policiais federais. Aqui está uma delegação de policiais federais 

demonstrando que não têm como cumprir as suas tarefas com o déficit nos quadros. 

Então é preciso que se abra o concurso. Para o Rio de Janeiro são 400 vagas, e a 

situação da segurança do Rio de Janeiro está a exigir. 

Neste caso em votação, no momento, Sr. Presidente, a retirada de pauta se 

faz necessária. Por quê? Está visto aqui o desacordo em torno deste texto, então é 
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preciso que o assunto seja mais bem debatido, quem sabe, em outro instrumento 

que não uma medida provisória. 

A REDE apoia a retirada de pauta votando “sim”. 

O SR. JUNIOR MARRECA (PEN-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o Deputado Junior Marreca votou com o partido nas últimas 

votações. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PSOL? 

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

Retirar de pauta este projeto de lei de conversão é retirar uma nódoa suja, infecta do 

nosso histórico aqui. Renegociação de dívidas é tão comum que esta é a 25ª, só que 

não é a renegociação da dívida de quem, desempregado, deve aluguel, deve a luz, 

deve o gás, deve a sobrevivência. Não. Com o pobre não há perdão. Aqui se trata 

de uma renegociação de dívidas empresariais. Vá lá, a situação de crise pediria. 

Mas o que nós fizemos com este projeto, garantindo renegociação de dívidas de 

Parlamentares donos ou sócios de empresas fere de morte o projeto. E garantir que 

empresas corruptas possam ser favorecidas, inclusive logo no tópico inicial da 

medida, vai contra o clamor da sociedade. 

Portanto, retirar de pauta a matéria é uma medida saneadora. 

 O SR. RICARDO IZAR (Bloco/PP-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

O Deputado Ricardo Izar votou com o partido na última votação, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PHS? 

 O SR. MARCELO ARO (PHS-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o PHS encaminha o voto “não”, pois quer votar a matéria. 
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 Aproveito a oportunidade para justificar que, na última votação, o Deputado 

Marcelo Aro votou com o partido. 

 Agora o PHS vota “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PV? 

 A SRA. LEANDRE (PV-PR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O PV 

orienta “não” e quer aproveitar a oportunidade, Sr. Presidente, para agradecer a esta 

Casa a criação do Prêmio Zilda Arns, que vai contemplar pessoas e instituições que 

fazem um grande trabalho em defesa das pessoas idosas. 

 Agradeço a V.Exa. por ter colocado essa matéria em pauta e agradeço a 

todos os Deputados que apoiaram esse projeto tão importante, num momento tão 

difícil que o Brasil vive, no cenário do envelhecimento. As pessoas precisam ter 

dignidade ao envelhecer, e esse prêmio com certeza vai estimular mais pessoas a 

fazerem o bem e darem aos mais velhos o tratamento que querem receber quando 

envelhecerem também. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PSC? 

 O SR. PR. MARCO FELICIANO (PSC-SP. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O PSC encaminha “não”. 

 O Deputado Pr. Marco Feliciano aproveita para dizer que, na última votação, 

se aqui estivesse, teria votado com o partido. 

 Muito obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Em votação. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Aqueles que forem a favor do 

requerimento de retirada de pauta permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 REJEITADO. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Emenda Aglutinativa nº 4: 

Aglutine-se a Emenda nº 31 e a Emenda nº 23: 

“Art. 3º......................................................... 

.................................................................... 

II - ............................................................... 

.................................................................... 

a) liquidado integralmente em janeiro de 2018, em 

parcela única, com redução de noventa por cento dos 

juros de mora, setenta por cento das multas de mora, de 

ofício ou isoladas, e cem por cento dos encargos legais, 

inclusive honorários advocatícios; 

b) parcelado em até cento e quarenta e cinco 

parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de 

janeiro de 2018, com redução de oitenta por cento dos 

juros de mora, cinquenta por cento das multas de mora, 

de ofício ou isoladas, e cem por cento dos encargos 

legais, inclusive honorários advocatícios; ou 

c) parcelado em até cento e setenta e cinco 

parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de 

janeiro de 2018, com redução de cinquenta por cento dos 

juros de mora, vinte e cinco por cento das multas de 

mora, de ofício ou isoladas, e cem por cento dos encargos 

legais, inclusive honorários advocatícios, sendo cada 

parcela calculada com base no valor correspondente a um 
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por cento da receita bruta da pessoa jurídica, referente ao 

mês imediatamente anterior ao do pagamento, não 

podendo ser inferior a um cento e setenta e cinco avos do 

total da dívida consolidada. 

Parágrafo único............................................... 

........................................................................ 

I - .................................................................... 

........................................................................ 

II - .................................................................... 

........................................................................ 

III - ................................................................... 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Concedo a palavra ao Deputado Arthur 

Lira.  

 O SR. ARTHUR LIRA (Bloco/PP-AL. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, este destaque que nós 

encaminhamos é uma emenda aglutinativa que trata sobre a equalização dos 

descontos previstos na medida provisória. 

 É fato, todos nós reconhecemos, que várias médias, pequenas e 

microempresas no Brasil sofrem há mais de 2 anos com prejuízos. Passam por 

prejuízos e amargam falta de compromisso. É muito fácil neste plenário se referir a 

devedores, a caloteiros, quando não se sabe o que é a vida de um empresário que 

tem que priorizar a sua folha de pagamento, os seus insumos, o seu estoque ou os 

impostos, muitas vezes leoninos, que cobra a União.  

 Depois de debater esta Medida Provisória nº 783, a Comissão Especial 

chegou a uma composição de descontos em juros, multas e obrigações. E houve um 

radicalismo por parte da PGFN. Esse recurso da PGFN absolutamente não vai para 

os cofres do Tesouro, não vai aumentar a arrecadação do Tesouro brasileiro. Vai, 

por um erro que esta Casa cometeu... Esta Casa decidiu que os recursos de toda 

multa paga, de todas as obrigações pagas à PGFN vão compor salário de 

procuradores da PGFN. Eles estão contra esta medida provisória porque não 

querem perder composição salarial.  

 Na última votação na Casa nós nos posicionamos contrariamente ao fato de 

as multas fazerem parte dos salários dos auditores. Isso não é democracia! Isso é 

aparelhamento da máquina pública, é aparelhamento da arrecadação do Estado em 

proveito próprio por parte dos procuradores! 
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 Nós encaminhamos de forma isonômica um desconto igual ou maior ao que 

foi proposto nos juros e nas multas para que o contribuinte tenha condições de 

honrar o pagamento das dívidas. Isso vai fomentar a economia, vai melhorar a 

arrecadação e é um passo a mais para aquele que não tinha condições de fazer a 

adesão deixar de colocar dinheiro no bolso de procurador da Receita Federal, da 

Fazenda Nacional e pagar diretamente ao Tesouro Nacional. 

 Então, a nossa emenda aglutinava dá à medida mais seriedade, mais 

transparência, mais clareza e diminui o aparelhamento do Estado brasileiro. 

 O SR. FABIO REIS (PMDB-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o Deputado Fabio Reis, na votação anterior, votou conforme a 

orientação do seu partido. 

 O SR. MARCELO MATOS (PHS-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o Deputado Marcelo Matos votou com o PHS na última votação. 

O Sr. Rodrigo Maia, Presidente, deixa a cadeira da 

Presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Manato, 4º 

Suplente de Secretário. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Orientação de bancada. 

 Tem a palavra o Deputado Newton Cardoso Jr. (Pausa.) 

 A SRA. DULCE MIRANDA (PMDB-TO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) 

- Sr. Presidente, a Deputada Dulce Miranda votou com o partido na última votação.  

 Obrigada.  

 O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-CE. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Raimundo Gomes de Matos, na 

votação anterior, votou com o partido. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Com a palavra o Deputado Newton 

Cardoso Jr. 

 O SR. NEWTON CARDOSO JR (PMDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria de falar como Relator e serei o mais breve 

possível. É importante, reiterando aqui as palavras do ilustre Deputado Arthur Lira, 

fazer um esclarecimento a este Plenário do porquê dos programas de parcelamento 

de dívidas. 

 Recebemos hoje, Sr. Presidente, na sociedade — pessoas físicas e pessoas 

jurídicas —, por parte da Receita Federal e, como consequência, também da 

Procuradoria-Geral, multas muitas vezes arbitrárias, subjetivas e aplicadas de 

acordo com o humor e o pensamento daqueles que têm o poder para isso. 

 Fato é que, desde o ano de 2016, quando propuseram nesta Casa um bônus 

sobre arrecadação de multas, a quantidade de multas aplicadas mais  do que 

dobrou. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Qual a orientação da Maioria, 

Deputado Newton Cardoso Jr? 

 O SR. NEWTON CARDOSO JR - Houve um aumento de 116% no número de 

multas, Presidente, o que nos leva a entender que, agora, aceitar que arrecadação 

de multas possa ser direcionada para os bolsos de procuradores, para formar fundos 

de honorários... Mais uma vez aqui resguardo o direito que têm aos honorários 

aqueles que justamente os cobram. Mas, no caso de acordo, entendemos que é 

justo e digno o poder desta Casa de decidir pela exclusão desse custo para garantir 

a arrecadação e garantir que a sociedade possa continuar a sua atividade 
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econômica, recuperando a sua capacidade de investimento e, principalmente, de 

geração de empregos. 

 Por isso, Sr. Presidente, a posição de toda a base é a de acatar esta emenda 

muito bem proposta pelo Partido Progressista. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Agradeço o Deputado Newton Cardoso Jr. 

Durante o discurso do Sr. Newton Cardoso Jr, o Sr. 

Carlos Manato, 4º Suplente de Secretário, deixa a cadeira 

da Presidência, que é ocupada pelo Sr. JHC, 3º 

Secretário. 

 O SR. VINICIUS GURGEL (PR-AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o Deputado Vinicius Gurgel votou com o partido na votação anterior. Eu 

estava em atividades parlamentares fora da Casa durante a sessão anterior. 

 Quero também registrar a presença aqui de Vereadores de Santana. Eles 

estão aqui buscando apoio para o seu Município, no Estado do Amapá.  

 Muito obrigado, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Concedo a palavra ao Deputado Simão Sessim. 

 O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco/PP-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

O PP, Sr. Presidente, é autor desta emenda aglutinativa e, de acordo com a 

orientação do nosso Líder, na tribuna, ao encaminhar a votação desta emenda 

aglutinativa, nós estamos, Sr. Presidente... 

 (Desligamento automático do microfone.) 

 O SR. CHICO LOPES - Sr. Presidente, a emenda fere o art. 122. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Com a palavra o Deputado Pauderney Avelino. 
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 O SR. PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, é preciso deixar claro que 

esta emenda... 

 O SR. SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, eu gostaria de concluir. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Pois não, Deputado Simão Sessim. Perdão! 

 O SR. SIMÃO SESSIM - Eu peço ao Deputado Pauderney que me deixe 

concluir. 

 Sr. Presidente, como eu disse, esta é uma emenda aglutinativa do PP, o meu 

partido. Na tribuna, o Líder do partido fez o encaminhamento da votação e a defesa 

da emenda, esclarecendo perfeitamente o que se pretende com ela. E nós 

queremos é o apoio de toda a base. 

 Por isso, nós votamos “sim”, acompanhando o PMDB e, acredito, toda a base. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Com a palavra o Deputado Pauderney Avelino. 

 O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, é preciso deixar claro que esta questão não se relaciona 

com a sucumbência. Esta questão é relativa à desistência. A proposta do Deputado 

Arthur Lira é exatamente quanto à desistência da ação que está sendo movida, 

quando o devedor desiste da ação para aderir ao programa. 

 Portanto, nós somos favoráveis à matéria, porque, se, ao desistir da ação, o 

devedor ainda tiver que pagar as custas de advogado, a situação ficará impraticável. 

Somos favoráveis a que essas custas se reduzam em 100%, exatamente para evitar 

despesas maiores àqueles que já estão em dificuldades. 

 O SR. CHICO LOPES (PCdoB-CE. Questão de ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o art. 122 não permite que esta emenda aglutinativa 
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continue em apreciação. Emenda aglutinativa precisa do apoio de 52 Deputados, e 

esta tem apoio só de 51. Então, é lógico, ela está prejudicada. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Pois não. Nós vamos recolher a questão de 

ordem de V.Exa. e a posteriori vamos respondê-la. Enquanto isso, continuaremos 

com as orientações. 

 Como vota REDE? (Pausa.) 

 O SR. NEWTON CARDOSO JR (PMDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, só quero reiterar que a base inteira está apoiando a 

emenda, e o voto é “sim”. 

 O SR. MIRO TEIXEIRA (REDE-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, este dispositivo acaba onerando o Estado brasileiro. Se aquele que 

propôs a ação é desonerado ao desistir dela — no caso, como se trata de 

desistência, a iniciativa tem que ser de alguém que está no polo ativo da ação —, 

isso significa o seguinte: alguém partiu para uma luta contra o Estado brasileiro, aí 

apareceu um campo confortável para se ajustar, pagando pouco, e ele pura e 

simplesmente desiste da ação, já tendo provocado um grande engarrafamento nos 

tribunais. 

 Nós votaremos “não”. 

 Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Agradeço ao Deputado Miro Teixeira. 

 O SR. ARTHUR LIRA (Bloco/PP-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, a orientação foi “sim” para toda a base. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Orientação “sim” para toda a base. 
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 Tenho que fazer um esclarecimento ao Plenário com base no art. 122, que diz 

de forma taxativa: 

Art. 122. As emendas aglutinativas podem ser 

apresentadas em Plenário, para a apreciação em turno 

único, quando da votação da parte da proposição ou do 

dispositivo a que elas se refiram, pelos Autores das 

emendas objeto da fusão, por um décimo dos membros 

da Casa ou por Líderes que representem esse número. 

 Um décimo dos membros são 52 Parlamentares. Nós só temos apoiamento 

de 51. A emenda terá que ser inadmitida. 

 O SR. CHICO LOPES - Obrigado, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Deputado Pauderney Avelino, V.Exa. tem a 

palavra. 

 O SR. JOÃO RODRIGUES (PSD-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, só para constar, o PSD acompanha o “sim” também. 

 A SRA. ERIKA KOKAY - Sr. Presidente, peço a palavra para orientar. 

 O SR. ARTHUR LIRA (Bloco/PP-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Foi admitida, Sr. Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Inadmitida. 

 O SR. ARTHUR LIRA - A emenda foi inadmitida, Sr. Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Foi inadmitida. 

 O SR. ARTHUR LIRA - Inadmitida? 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Inadmitida. 

 O SR. ARTHUR LIRA - Houve apoio do PMDB. 

 Deputado Baleia Rossi... 

 A SRA. ERIKA KOKAY - O que foi inadmitido, Sr. Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Da forma como está sobre a mesa, a emenda 

tem o apoiamento de 51 Parlamentares, e esse número não é suficiente. 

 O SR. ARTHUR LIRA - Ela pode ser subscrita a qualquer momento da 

votação. 

 O SR. NEWTON CARDOSO JR (PMDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o PMDB deu apoio a esta emenda, deu cobertura. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Depois que foi apresentada à Mesa... 

 O SR. ARTHUR LIRA - O Deputado Pauderney está aí. Ela pode ser 

subscrita a qualquer momento... 
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 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Pois não, Deputado Arthur Lira. 

 O SR. ARTHUR LIRA - ... tanto pelo Democratas quanto pelo PMDB. 

 O SR. NEWTON CARDOSO JR - O PMDB também a subscreve, Sr. 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Nós teremos toda a boa vontade, com base 

obviamente no Regimento Interno, se assim couber, para prosseguir. Caso contrário, 

nós vamos ter que inadmitir a emenda, haja vista que ela já estava sobre a mesa. 

 O SR. CHICO LOPES (PCdoB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Pelo § 4º do art. 102, não pode de maneira nenhuma, Sr. Presidente. 

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

O voto do PSOL é “não” a esta emenda. Só quero registrar o voto “não” do PSOL. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - O § 4º do art. 102 esclarece a situação, 

exatamente como falou o Deputado Chico Lopes: 

Art. 102. ...................................................... 

§ 4º Nos casos em que as assinaturas de uma 

proposição sejam necessárias ao seu trâmite, não 

poderão ser retiradas ou acrescentadas após a respectiva 

publicação ou, em se tratando de requerimento, depois de 

sua apresentação à Mesa. 

 Então, foi em observância... 

 O SR. ARTHUR LIRA (Bloco/PP-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Olhe, ainda está no prazo de apresentação e ainda está no prazo de apoiamento. Se 

V.Exa. a inadmitir, truculentamente... 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Em face de questão de ordem, V.Exa... 
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 O SR. ARTHUR LIRA - Não é questão de ordem. Nós estamos discutindo, Sr. 

Presidente, porque ela ainda está em prazo de admissão. Eu poderia apresentar a 

aglutinativa até o final. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - O único instrumento que V.Exa. tem é a questão 

de ordem, se quiser fazer. Eu estou seguindo a orientação da própria Mesa e o 

Regimento Interno. 

 O SR. CHICO LOPES - É matéria vencida, Sr. Presidente. 

 O SR. ARTHUR LIRA - Eu poderia apresentar a aglutinativa até o final da 

discussão e apreciação dos destaques. Nós estamos no prazo. Há dois partidos 

querendo subscrevê-la, e V.Exa. está impedindo a subscrição. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Eu compreendo V.Exa. perfeitamente. 

 O SR. ARTHUR LIRA - Siga essa compreensão. É regimental. 

 O SR. CHICO ALENCAR - O prazo é a entrega à Mesa. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - A emenda estava aqui, e nós estávamos no 

processo de votação, quando o Deputado Chico Lopes, com toda a legitimidade, 

levantou uma questão de ordem. Acredito que houve uma inobservância desse 

detalhe, pelo número aproximado dos 52 Parlamentares. 

Passo a Presidência ao Deputado Rodrigo Maia. 

O Sr. JHC, 3º Secretário, deixa a cadeira da 

Presidência, que é ocupada pelo Sr. Rodrigo Maia, 

Presidente. 

O SR. NEWTON CARDOSO JR - Sr. Presidente, o PMDB já havia subscrito e 

dado apoio anteriormente a esta emenda aglutinativa. 
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 O SR. CHICO ALENCAR - Mas o ato de apoio deve ocorrer na apresentação, 

na protocolização da emenda. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - A emenda aglutinativa pode ser 

apresentada durante a apreciação dos destaques. 

 Pergunto ao Plenário se há apoiamento para a Emenda Aglutinativa nº 4. 

 O SR. NEWTON CARDOSO JR (PMDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O PMDB a apoia. 

 O SR. JOÃO RODRIGUES (PSD-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

O PSD também a apoia.  

 O SR. FABIO GARCIA (PSB-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

PSB a apoia, sim. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O Democratas a apoia? 

 O SR. ARTHUR LIRA (Bloco/PP-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Está clara, Sr. Presidente, a vontade da maioria.  

 A SRA. ERIKA KOKAY - Vamos à orientação das bancadas. 

 O SR. CHICO LOPES (PCdoB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, citei o § 4º do art. 102 do Regimento Interno. A emenda já foi 

apresentada. Portanto, não pode mais ser discutida. Deve ser retirada de pauta e 

pronto. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Ele pediu a reapresentação, há 

apoiamento dos Líderes. Só não sei se a emenda é votada agora ou depois. 

(Pausa.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Emenda Aglutinativa nº 5: 

Aglutine-se a Emenda nº 31 e a Emenda nº 23: 

“Art. 3º......................................................... 

.................................................................... 

II - ............................................................... 

.................................................................... 

a) liquidado integralmente em janeiro de 2018, em 

parcela única, com redução de noventa por cento dos 

juros de mora, setenta por cento das multas de mora, de 

ofício ou isoladas, e cem por cento dos encargos legais, 

inclusive honorários advocatícios; 

b) parcelado em até cento e quarenta e cinco 

parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de 

janeiro de 2018, com redução de oitenta por cento dos 

juros de mora, cinquenta por cento das multas de mora, 

de ofício ou isoladas, e cem por cento dos encargos 

legais, inclusive honorários advocatícios; ou 

c) parcelado em até cento e setenta e cinco 

parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de 

janeiro de 2018, com redução de cinquenta por cento dos 

juros de mora, vinte e cinco por cento das multas de 

mora, de ofício ou isoladas, e cem por cento dos encargos 

legais, inclusive honorários advocatícios, sendo cada 

parcela calculada com base no valor correspondente a um 
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por cento da receita bruta da pessoa jurídica, referente ao 

mês imediatamente anterior ao do pagamento, não 

podendo ser inferior a um cento e setenta e cinco avos do 

total da dívida consolidada. 

Parágrafo único............................................... 

........................................................................ 

I - .................................................................... 

........................................................................ 

II - .................................................................... 

........................................................................ 

III - ................................................................... 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tem a palavra o Deputado Arthur Lira. 

 O SR. ARTHUR LIRA - Sr. Presidente, eu já havia feito... 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Já fez a defesa. 

 O SR. CHICO ALENCAR - Presidente, para esclarecer, a orientação que 

consta do painel está valendo? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Não. O painel vai ser zerado. 

 Agora está em votação a Emenda Aglutinativa nº 5. 

 O SR. CHICO ALENCAR - Mas é a mesma redação? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O mérito é o mesmo, só que se trata de 

outra emenda. Então, a orientação é zerada e começa-se de novo. 

 A SRA. ERIKA KOKAY - Sr. Presidente, a emenda aglutinativa está baseada 

em que trecho? 

 O SR. ARTHUR LIRA - No Destaque nº 31... 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Nas Emendas nºs 31 e 23. 

 O SR. ARTHUR LIRA - Nas Emendas nºs 31 e 23. Isso mesmo. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Orientação de bancada. 

 Como vota o PMDB? (Pausa.) 

 Como vota o PSDB? (Pausa.) 

 Como vota o PR? (Pausa.) 

 Como vota o PSD? (Pausa.) 

 Como vota o PP? (Pausa.) 

 O SR. JOÃO RODRIGUES (PSD-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

A base inteira é “sim”, não é, Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - A base vota “sim”. 
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 Como vota o PSOL? 

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

Este é um pacote de bondades que entra em contradição com a obsessão do 

Governo de fazer caixa, equilibrar contas, inclusive atacando direitos da população 

da maneira mais violenta vista na nossa história recente, talvez na nossa história 

republicana. 

 Na medida provisória original, não havia nada sobre isenção quanto a 

encargos fiscais. O projeto de lei de conversão veio com 25% de isenção sobre 

encargos legais. E agora esta emenda amplia a isenção para 100%, ou seja, libera 

geral. Não é assim que se reconstrói a dinâmica econômica do País. 

 O voto do PSOL é “não”. 

 O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 

- O Deputado Gonzaga Patriota votou com o partido. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O PSOL vota “não”. 

 Como vota o PT? 

 O SR. CHICO ALENCAR - Registrem no painel, por favor. 

 A SRA. ERIKA KOKAY - Seria bom ter o painel. 

 O SR. ARTHUR LIRA - Está faltando o registro da orientação. 

 O SR. CHICO ALENCAR - Registrem a orientação no painel. Alô, Mesa! 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Já cobrei isso aqui. 

 O SR. ARTHUR LIRA (Bloco/PP-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Quero só fazer um alerta ao Deputado Chico Alencar, por quem eu tenho muita 

consideração. Esse destaque não traz o menor prejuízo nem para a população, nem 

para qualquer categoria de contribuinte, a não ser para aqueles que fazem salário 
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em cima dos encargos muitas vezes abusivos e injustos que cobram dos 

contribuintes. Eles não aceitaram, em momento nenhum, negociar os mesmos 

índices que negociaram para bancos, inclusive. 

 Passou uma MP aqui, com o apoio de muita gente, com 100% de isenção 

para os banqueiros de juros, multas e encargos. Esta medida agora é para 

pequenos e microempresários, que não são políticos, mas aqueles que contribuem 

com a economia e geram empregos no Brasil. Isso aí mexe — e eu assumo isso — 

única e exclusivamente com aqueles que fazem salário com os encargos pagos à 

PGFN.  

 O SR. GUILHERME MUSSI (Bloco/PP-SP. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O Deputado Guilherme Mussi votou com o partido nas votações 

anteriores.  

 O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Nas votações anteriores, votei com o Partido dos Trabalhadores, Sr. 

Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O PSOL votou “não”.  

 Como vota o PT? 

 A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O 

Partido dos Trabalhadores é contra esta emenda. E digo que esta emenda significa 

favorecer ainda mais os devedores. Aliás, parte desses devedores são 

Parlamentares, que, somados, têm uma dívida de 2 milhões de reais ou 3 milhões 

de reais. E esta Casa disse que esses Parlamentares poderiam aprovar a 

renegociação das suas próprias dívidas, explicitando uma imoralidade. Àqueles que 

acham que o corpo humano é imoral eu digo que imoral é isso. Imoral é isso!  
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 Quando se abre mão dos encargos, tira-se receita da própria União, porque o 

encargo é natural quando há inscrição na dívida ativa. Ao mesmo tempo, quando se 

abre mão dos honorários, não se está preocupado aqui com quem quer que seja. 

Está se preocupando aqui com bancos e grandes devedores.  

 O PT vota “não”. 

 O SR. GILBERTO NASCIMENTO (PSC-SP. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O Deputado Gilberto Nascimento, na última votação, votou com o seu 

partido, o PSC. 

 O SR. MANDETTA (DEM-MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, ao tempo em que registro o voto “sim” do Democratas, faço questão de 

deixar registrado que, neste momento, vamos dar entrada em um PDC que susta os 

efeitos da portaria que aprova a PNAB — Política Nacional de Atenção Básica. Ela 

interfere diretamente com a Estratégia Saúde da Família, perverte conquistas da 

atenção básica, não dialoga com os trabalhadores do SUS e, principalmente, torna 

dispensáveis os agentes comunitários de saúde. 

 Portanto, um grupo de Parlamentares, neste momento, vai dar entrada na 

Mesa nesse PDC que susta os efeitos da PNAB. Espero o acolhimento de todos os 

pares desta Casa para que possamos avançar, e não retroceder na atenção básica 

brasileira. 

 O voto do Democratas é “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PPS? (Pausa.) 

 Como vota o PHS? (Pausa.) 

 O SR. TAKAYAMA (PSC-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o Deputado Takayama votou com o partido na última votação. 
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 O SR. MIRO TEIXEIRA (REDE-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, a REDE vota “não”. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Em votação. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Aqueles que forem a favor da emenda 

aglutinativa permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 APROVADA. 
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 O SR. JOÃO RODRIGUES (PSD-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, aproveito para registrar que uma comitiva de Santa Catarina, 

acompanhada de Prefeitos e Vereadores de Armazém, Caxambu do Sul e São João 

Batista, se faz aqui presente. 

 Agradeço aos amigos Prefeitos e Vereadores que aqui estão. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Há sobre a mesa requerimento. 

Senhor Presidente, 

Requeiro, nos termos dos arts. 117, IX, c/c 161, 

inciso II e § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, destaque para votação em separado da 

Emenda 109, apresentada à MP 783/17. 

Sala das Sessões, em 27/09/2017 

Dep. Félix Mendonça Júnior 

Vice-Líder do PDT 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Para falar a favor, tem a palavra o 

Deputado Félix Mendonça Júnior. (Pausa.) 

 O SR. ZÉ AUGUSTO NALIN (PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Zé Augusto Nalin, na última sessão, votou com 

o partido.  

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Com a palavra o Deputado Edmilson 

Rodrigues. (Pausa.) 

Com a palavra o Deputado Félix Mendonça Júnior, para falar a favor. 

 O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR (PDT-BA. Sem revisão do orador.) Sr. 

Presidente, eu quero defender este destaque porque ele cria condições mais 

adequadas para débitos de até 30 na Receita Federal. Lembro que é só na Receita 

Federal, e não na PGFN — Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Este destaque 

altera a adequação para débitos de até 30, repito. O que altera? Uma entrada que 

sai de 20%, para débitos acima de 15, para uma entrada de 5% e algumas outras 

pequenas alterações. 

 Vejam bem, este destaque, assim como esta medida provisória, não é feito 

para sonegador, Sr. Presidente, mas para empresas que estão devendo e que 

querem ficar regulares com o Fisco, não é feito para quem tem movimentação em 

caixa dois, não é feito para quem recebeu propina da PETROBRAS ou da JBS. Esta 

emenda, esta medida provisória e seus destaques são feitos para empresas que 

querem regularizar... 

 (Desligamento automático do microfone.) 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota: “sim” ou “não”, Deputado? 
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 O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR - Eu estou encaminhando, Sr. 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Está certo. 

 O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR - ...para empresas que querem aumentar 

o nível de emprego, que querem voltar a produzir impostos para o Brasil. Essa 

conversa de que estão se fazendo benefícios... 

 Agora há pouco ouvi, na votação anterior, os encargos estariam prejudicando 

o Brasil. Ao contrário, quando acaba o litígio, esse dinheiro entra com mais facilidade 

e acaba com a briga, com o engarrafamento na Justiça. É exatamente o contrário do 

que falaram aqui. Nós queremos que as empresas do Brasil que sofreram com a 

crise possam voltar a gerar impostos, possam voltar a pagar tributos. 

 Eu acho que esse aumento de 15 para 20 apenas na Receita Federal 

abrange um número maior de empresas. 

 Por isso, peço aos partidos que orientem o voto “sim”, como o PDT orienta o 

voto “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Orientação de bancada. 

 Como vota o PMDB? (Pausa.) 

 Como vota o PP? (Pausa.) 

 Como vota o PR? (Pausa.) 

 Como vota o PSD? (Pausa.) 

 Como vota o DEM? (Pausa.) 

 Como vota o PSOL? (Pausa.) 

 O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco/PP-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o PP vota “não” a esta emenda. 
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 O SR. AGUINALDO RIBEIRO (Bloco/PP-PB. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Presidente, eu queria apenas fazer uma consideração em relação a este e 

aos demais destaques. Existia a construção de um texto com a Base. Foi muito 

demorado para se chegar a um resultado, para se chegar a este texto. Então, alguns 

destaques estão apontando fora dessa construção. 

 Por essa razão, nós entendemos que vamos nos posicionar mantendo aquilo 

que foi acordado com a Base do Governo e, nesse sentido, orientar o voto “não”, 

porque a construção era para preservar o acordo feito, mesmo até entendendo a 

legitimidade e o propósito do Deputado Félix Mendonça Júnior. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como orienta o PCdoB? 

 O SR. ORLANDO SILVA (PCdoB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Presidente, o PCdoB vota favoravelmente a esta emenda por compreender que as 

pequenas e médias empresas que serão beneficiadas diretamente com essa 

modificação são fundamentais para a geração de empregos no Brasil. São nas 

pequenas e médias empresas que os empregos são gerados na quantidade 

necessária para superar esta tragédia do desemprego. Vale estimular a atividade 

dessas empresas. 

 Por isso, somos favoráveis à proposta apresentada pelo PDT. 

 O PCdoB vota “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PSD? (Pausa.) 

 Como vota o PSDB? (Pausa.) 

 Como vota o DEM? (Pausa.) 

 O SR. JOÃO RODRIGUES - Pelo PSD, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PSD. 
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 O SR. JOÃO RODRIGUES (PSD-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Por uma razão óbvia, o acordo firmado, em razão de que 15, na verdade, são 30 e 

de que 30 se tornam 60. 

 Para manter o acordo firmado, o PSD também acompanha o Governo e vota 

“não”. 

 O SR. CHICO ALENCAR - Pelo PSOL, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PSOL? 

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

Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, há no Brasil 17 milhões e 600 

mil empresas de todo tipo, incluídas as microempresas individuais. Dessas, na 

verdade, as devedoras... Sessenta e dois por cento das dívidas estão concentradas 

em 0,5% das empresas. Na verdade, não é para redimir a atividade econômica. 

Nem todas estão afetadas diretamente pela crise, a ponto de precisar da bondade 

tamanha de alargar benefícios. 

 Para nós, o entendimento é de que o projeto neste aspecto, como está, já é 

suficiente. Essa duplicação do benefício nos parece demasiada, errada. É o Brasil 

bom para os ricos... 

 (Desligamento automático do microfone) 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PSOL? 

 O SR. CHICO ALENCAR - O nosso voto é “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PT? (Pausa.) 

 Como vota o PMDB? (Pausa.) 

 Como vota o DEM? (Pausa.) 

 Como vota a REDE? (Pausa.) 
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 O SR. ALBERTO FRAGA (DEM-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

Democratas vota “não”, Sr. Presidente. 

 O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR (PDT-BA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, PDT orientou o voto “sim”. 

 O SR. MIRO TEIXEIRA - V.Exa. chamou a REDE? 

 O SR. CAPITÃO AUGUSTO (PR-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

O PR orienta o voto “não” também, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota a REDE? 

 O SR. MIRO TEIXEIRA (REDE-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Desta vez, eu acho que o PDT buscou alcançar o maior número de empresas de 

pessoas que têm o menor poder aquisitivo, que são em número muito maior e são 

até as que mais sofrem. A redução para esses devedores para um piso de 30 

milhões de reais parece pouca coisa, mas é muita. Trinta milhões de reais é muito 

dinheiro. O que é certo é que a maioria das empresas deve muito mais do que isso 

e, a rigor, essa maioria já está contemplada — a maioria, em volume de 

arrecadação. Estes não representam um grande volume de arrecadação. 

 Então, nós vamos votar “sim”. 

 O SR. VALADARES FILHO (PSB-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o PSB vota “não”. 

 O SR. LELO COIMBRA (PMDB-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, PMDB vota “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Liderança da Minoria? 

 A SRA. ERIKA KOKAY - Sr. Presidente, o PT. 
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 O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, quero aproveitar este tempo para fazer um apelo ao Plenário e a 

V.Exa. 

 Eu entendo que nós deveríamos iniciar imediatamente a votação do projeto 

de lei infraconstitucional de reforma política. Se não votarmos hoje, podemos cair a 

próxima eleição no aprofundamento multimilionário que vai impedir uma democracia 

real, porque os tetos de gastos que poderão ser feitos em campanha chegarão a 

absurdos de, por exemplo, um candidato a Deputado Federal, em São Paulo, poder 

gastar 7 milhões de reais; no Rio de Janeiro, 5 milhões de reais; no Rio Grande do 

Sul, 2,5 milhões de reais. Na campanha presidencial se poderá gastar 270 milhões 

de reais. 

 Nós precisamos votar essas alterações, Sr. Presidente, por isso o meu... 

 (Desligamento automático do microfone.) 

 A SRA. ERIKA KOKAY - PT. 

 O SR. LELO COIMBRA - Sr. Presidente, o PMDB vota “não”, repito. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PT? 

 O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o PPS vota “não”. 

 O SR. HENRIQUE FONTANA - ...vota “sim”. 

 A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, o PT apoia a Proposta de Emenda à Constituição nº 134, de 2015 

(manifestação nas galerias), porque acha que é um atentado à democracia a sub-

representação feminina neste Parlamento. E ainda querem culpabilizar as mulheres 

pela sub-representação (manifestação nas galerias), sem considerar que esta é uma 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 287.3.55.O               Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 03/10/2017  Montagem: 5199 
 
 

 63 

sociedade sexista que não fez ainda o luto do colonialismo, e os donos da terra se 

sentem donos das mulheres também. Por isso, nós defendemos a PEC 134/15. 

 Com relação a esta emenda do PDT, quero dizer que ela não muda as 

condições de refinanciamento, apenas amplia o teto para a diminuição da entrada 

para o processo de refinanciamento. 

 Portanto, o Partido dos Trabalhadores vota “sim” a esta emenda do PDT e 

vota “sim” à PEC 134/15. (Palmas nas galerias.) 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - A REDE e o PSOL já votaram. 

 Em votação. 

 O SR. ULDURICO JUNIOR (PV-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o PV orienta o voto “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O PV vota “não”. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Em votação. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Aqueles que forem a favor da emenda 

permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 REJEITADA. 
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 O SR. AGUINALDO RIBEIRO - Aprovada, Sr. Presidente. 

 O SR. ALEXANDRE LEITE - Aprovada, Presidente. 

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO - Aprovada, Presidente. 

 O SR. ALEXANDRE LEITE - Aprovada, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Rejeitada. 

 O SR. ARTHUR LIRA - Rejeitada. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Esta Presidência informa que estão 

prejudicados... 

 O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR - Aprovada ou rejeitada? 

 O SR. ALEXANDRE LEITE - Qual foi o resultado? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Rejeitada. 

 O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR (PDT-BA) - Peço verificação, Sr. 

Presidente. 

 O SR. ALEXANDRE LEITE - Rejeitada? Só havia quatro mãos levantadas, 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Está aberta a votação. 

 O SR. ARTHUR LIRA - Quem pediu, Sr. Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Quem pediu foi o PDT, que tem 

acordo. 

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO (Bloco/PP-PB. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Foi extemporâneo, Sr. Presidente. 

 O SR. ALEXANDRE LEITE (DEM-SP) - Verificação conjunta, Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Não foi extemporâneo, não. Eu falei 

baixo, ele me questionou. Eu disse a ele que tinha sido rejeitado e ele pediu 

verificação. Foi correto. 

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO - Isso aí estará fora do acordo que foi firmado. 

Eu quero só fazer alerta para o Plenário. Nós podemos estar pondo em risco a MP. 

Não foi isso que foi acordado. Só para ficar claro. Nós trabalhamos o máximo para 

que pudéssemos chegar até aqui. Isso pode pôr em risco a MP. 

 O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR - É um risco do Governo. 

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO - Não se trata... 

 O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR - É um risco do Governo. Se o Governo 

quiser vetar, vete a MP. 

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO - Às vezes, fico achando engraçado os 

discursos aqui para privilegiar os pequenos e, depois, a amplitude para se atender 

os grandes, sob a égide de que estamos defendendo os pequenos. 

 Isso tem um impacto fiscal grande sim. Já há impacto sobre a receita prevista 

no REFIS. Nós estamos tentando construir uma solução. Talvez nós possamos estar 

pondo em risco essa solução com a aprovação desta, se por ventura vier a 

acontecer. 

 O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR - Sr. Presidente, vamos abrir a votação. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Estou querendo abrir a votação. 

 O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR - Seja feita a vontade do Plenário. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Está aberta a votação. 

 A Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os seus lugares, a fim 

de ter início a votação pelo sistema eletrônico. 

 Está iniciada a votação. 

 Queiram seguir a orientação do visor de cada posto. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Orientação de bancada. 

 O SR. ALEXANDRE LEITE (DEM-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

O problema, Presidente... Posso falar? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Pode. 

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO (Bloco/PP-PB. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, a Base vota “não”. 

 O SR. ALEXANDRE LEITE - O problema é que esta emenda visa amenizar o 

impacto que vamos criar nas empresas. Por exemplo, nós não fizemos... 

 O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR - Sr. Presidente, o painel está errado. A 

emenda é do PTB. A que foi discutida é outra emenda. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - A Emenda é do PDT. Destaque nº 7. 

 O SR. ALEXANDRE LEITE - ...um escalonamento para essas dívidas das 

empresas. Então, quem deve 15 e quer se livrar da dívida paga 300; quem deve 20 

tem que pagar 3 milhões... 

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

- Sr. Presidente, o PT vota “sim”. 

 O SR. ALEXANDRE LEITE - ...quem deve mais aumenta 

desproporcionalmente. 

 Então, se o Governo aceitar discutir uma rampa escalonada para essas 

dívidas e para esses pagamentos, nós aceitamos fazer um acordo, Presidente. 

O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR (PDT-BA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o PDT orienta o voto “sim”. 

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

- O PT vota “sim”, Sr. Presidente. 
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 O SR. NEWTON CARDOSO JR (PMDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o PMDB reitera o acordo com o Líder do Governo e segue 

a orientação conforme já estipulada. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tem a palavra o Deputado Arolde de 

Oliveira, pela Liderança. (Pausa.) 

 O SR. ARTHUR LIRA (Bloco/PP-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o Partido Progressista acompanhou toda a discussão, sabe da 

dificuldade que foi a costura do texto desta medida provisória. Todos os outros 

pontos que foram aqui discutidos não fizeram parte do acordo. Mas este foi um dos 

pontos cruciais, inclusive foi estendido para medidas, débitos previdenciários e não 

previdenciários. São 15 milhões de reais para o débito junto à Receita, mais 15 

milhões junto à Previdência, o que dá um total já de 30 milhões de reais. 

 Se nós não mantivermos esse acordo, corremos risco. E o Partido dos 

Trabalhadores que estava falando neste instante, desculpe-me, em renúncia fiscal, 

em aumento de rombo, não pode orientar o voto “sim” a esta matéria, porque é uma 

dualidade de pensamentos e de votações com relação ao mesmo tema. 

 O SR. MIRO TEIXEIRA (REDE-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - A 

REDE vota “sim”. Já se tinha manifestado. 

 O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

O PPS vota “não”. Tem que renovar o voto “não” do PPS. 

 O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço que bote no painel o voto “sim” 

da REDE, porque nós já tínhamos até nos manifestado. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - A REDE vota “sim”. 
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 O SR. JOÃO CAMPOS (PRB-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o PRB já justificou a posição favorável à PEC 134/15. 

 O SR. JOÃO RODRIGUES (PSD-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, pelo PSD, para confirmar a posição do partido. 

 Agora me surpreendeu a manifestação do PT e de alguns partidos de 

esquerda. Agora eles são a favor de aumentar o tamanho dos beneficiados, o 

volume de recursos de 15 milhões para 30 milhões de reais. Não deu para entender 

esse discurso. 

 Ora, antes era completamente contra tudo, depois... Então, vamos aumentar. 

O que se pensou foi no pequeno. Agora se propõe para 30 milhões de reais, ou seja, 

já está se pensando no médio e grande empreendedor. 

 Acredito que há uma dificuldade de o próprio partido descobrir sua identidade, 

de que lado está: se está realmente do lado pequeno, se não está de lado nenhum, 

que é o que estamos observando aqui — quanto pior melhor. O que existe é um 

acordo que foi feito entre as Lideranças, junto com o Governo, para que esta medida 

seja aprovada e possamos propiciar a retomada do crescimento no Brasil com a 

renda para a solução das dívidas das empresas. 

 O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 

- Sr. Presidente, Celso Maldaner, na primeira votação, votou com o PMDB. 

 O SR. CABUÇU BORGES (PMDB-AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o Deputado Cabuçu Borges votou, na votação passada, com o 

partido. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Vou encerrar a votação. 

 O SR. MAURO PEREIRA - Sr. Presidente, permite-me 1 minuto? 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O Deputado Arolde de Oliveira falará 

como Líder, porque já está esperando. 

 O SR. CÉSAR HALUM (PRB-TO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o Deputado César Halum votou com o partido nas últimas votações. 

 O SR. MAURO PEREIRA (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, estou recebendo a visita do Prefeito de Vista Alegre do Prata, Adair 

Zeca, e do Vereador Evandro, que estão em Brasília visitando Ministérios, em busca 

de recursos para o seu Município, que é ligado à agropecuária, ao agronegócio e 

que precisa de muito apoio, de muito respaldo. 

 Quero dar boas-vindas e desejar sorte ao Prefeito Zeca e ao Vereador 

Evandro, com nossos colegas Deputados, para que possa levar recursos daqui para 

os Municípios, porque é lá onde as coisas acontecem. As emendas Parlamentares 

são muito bem-vindas para obras em infraestrutura, saneamento, saúde, educação. 

Tudo que o Parlamentar puder fazer para mandar recursos para os seus Municípios, 

tenho certeza de que será motivo de orgulho para ele. 

 O SR. PADRE JOÃO (PT-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Presidente, o Deputado Padre João votou com o partido. 

 O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o PCdoB orienta o voto “sim” a este destaque. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Com a palavra o Deputado Arolde de 

Oliveira, pela Liderança do PSC. 

 O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PSC-RJ. Como Líder. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, colegas Parlamentares, tem sido recorrente, nesses 

últimos tempos, a insistência, dentro dos padrões, de desconstrução da família pela 

ideologia de gênero. Em nome da arte, têm sido apresentados, de diversas formas, 

estímulos à pedofilia, à zoofilia, agredindo cruelmente a formação infantil. A 

ideologia de gênero vai muito além, está penetrando nas escolas primárias, sempre 

nesse sentido. 

 Ocorre, Sr. Presidente, que esse é um movimento internacional, que visa na 

realidade à legalização da pedofilia em países, dentre os quais o Brasil está incluído. 

Isso é para a desconstrução da família. Esta é a situação que estamos vivendo. A 

família é a instituição mais poderosa, mais forte da sociedade, aquela que mais se 

opõe a essas mudanças, a essas transformações da sociedade, nessa tendência de 

revolução cultural. 

 Agora, Sr. Presidente, o próximo ataque será à Igreja Evangélica. Nesse final 

de semana, a revista Veja, às págs. 78 e 79, publicou artigo de autoria do Sr. J.R. 

Guzzo, seu editor. Ele sinaliza que começa o ataque à Igreja Evangélica e chama 

um terço da população do Brasil, como ele mesmo afirma, de gente incômoda — 

gente incômoda! Já na ementa de seu artigo, ele escreve que a fé evangélica já 

reúne um terço da população e, em grande parte, é composta do tipo moreno ou 

brasileiro, que vem sendo visto com crescente horror pela gente de bem do Brasil. 
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 Já na ementa do artigo percebemos o grau de preconceito social e racial 

manifestado pelo autor. O Brasil é moreno! O Brasil descende de africanos! O Brasil 

é afro! Aqui ele já manifesta o seu preconceito racial. 

 E segue nessa jornada de degradação da Igreja, perguntando: “Quem é 

contra a liberdade de religião no Brasil?” “Mais gente do que se pensa.” Então, já se 

coloca também contrariamente à liberdade de religião. E continua: “Os evangélicos 

são vistos ali como retrógrados, reacionários, repressores, fascistas e inimigos da 

democracia”. Prossegue: “Há muita indignação, também, com a escroqueria aberta, 

comprovadamente...” 

 (Desligamento automático do microfone.) 

 O SR. RODRIGO MARTINS (PSB-PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o PSB orienta o voto “não”. 

 O SR. GIVALDO CARIMBÃO - Sr. Presidente, o PHS quer orientar. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Pois não. A Presidência gostaria... 

 A SRA. ERIKA KOKAY - Presidente, o PT... 

 O SR. AROLDE DE OLIVEIRA - Sr. Presidente, vou concluir rapidamente: 

“Há uma indignação, também, com a escroqueria aberta, comprovadamente impune 

que é praticada há anos em tantos cultos evangélicos (...) pelo Brasil (...).” 

 E encerra esta pérola de agressão à Igreja, que dá partida a esta nova etapa 

de desconstrução cultural e histórica do País, principalmente agredindo a família e a 

Igreja, dizendo: “Em todo caso, para quem não gosta dessas realidades, é bom 

saber que os evangélicos, muito provavelmente, são um problema sem solução”. 

 Um terço da população brasileira, para esse cidadão, é um problema! Que 

democracia é esta que esse cidadão prega e que essa revista... 
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 (Desligamento automático do microfone.) 

  Durante o discurso do Sr. Arolde de Oliveira, o Sr. 

Rodrigo Maia, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, 

que é ocupada pelo Sr. JHC, 3º Secretário. 
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 O SR. CAIO NARCIO - Presidente, o PSDB quer orientar. 

 O SR. GIVALDO CARIMBÃO - Presidente, o PHS quer orientar. 

 A SRA. ERIKA KOKAY - Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Convido o Deputado João Rodrigues a fazer uso 

da palavra pela Liderança. 

 A SRA. ERIKA KOKAY - Presidente, o PT quer mudar a orientação. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Deputado Givaldo Carimbão, a palavra está 

garantida a V.Exa. 

 O SR. CAIO NARCIO - Presidente, a orientação tem prerrogativa. 

 O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PHS-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estou vendo aqui o voto “não” de muitos 

partidos. 

 Imaginem, estamos aqui, nesta emenda do PDT, elevando de 15 para 30 

anos a possiblidade de dar mais condição àqueles que devem, os pequenos, de 

poder fazer um parcelamento. 

 O Governo Federal acaba com o dinheiro da ação social, tira 98%. Então, 

acaba a questão social. São 49 anos de contribuição para o agricultor se aposentar; 

40 anos de contribuição para o professor se aposentar. 

 Agora, para os pequenos que devem, a Câmara está propondo 30 anos, mas, 

como não gosta de pobre e de pequeno, lamentavelmente está dizendo “não”. 

 O PHS vota “sim”, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Muito obrigado. 

 O SR. CAIO NARCIO - Sr. Presidente, o PSDB quer orientar. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 
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 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Tem a palavra o Deputado Caio Narcio, para 

orientar. 

 O SR. CAIO NARCIO (PSDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o PSDB vai orientar “não”, cumprindo o acordo com o Governo. Mas eu, 

Deputado Caio Narcio, particularmente quero falar e sensibilizar os colegas. 

 Esta emenda possibilita que as mesmas regras que darão a possibilidade de 

as empresas ascenderem ao REFIS nas condições de 15 poderiam passar para 30. 

 Eu considero que esta emenda é razoável e importante, ajuda diversas 

empresas a superarem este momento de crise. Lembro que o conceito principal da 

medida do REFIS é ajudar as empresas a saírem da crise, gerarem emprego e se 

manterem abertas. 

 Quando uma empresa fecha, empregos são fechados e possibilidades são 

limitadas. 

 Portanto, quero pedir aos colegas que votem “sim” a esta emenda. 

 Obrigado Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Tem a palavra a Deputada Erika Kokay. 

 A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - 

Presidente, o PT vai mudar a sua orientação e vai liberar a bancada, porque nós 

estamos falando de quem deve 15 milhões de reais, que pode entrar com uma 

entrada de 5%. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - É para mudar? Já mudou? Já foi orientado, 

Deputada Erika?  

 A SRA. ERIKA KOKAY - Calma, Presidente. 
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 Nós não estamos falando do montante da dívida, mas há divergências dentro 

da bancada acerca disso. 

 Então, o PT acha melhor, para contemplar a diversidade de opiniões, que 

muitos aqui não contemplam, liberar a bancada. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Por favor, Deputado. 

 O SR. EZEQUIEL TEIXEIRA (PODE-RJ. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O Podemos orienta a bancada o voto “não”. 

 Em alusão ao que o Deputado Arolde falava sobre o artigo publicado pela 

revista Veja, nós queremos unir forças e conclamar toda a Nação a repudiar essa 

matéria e o seu autor. 

 Isso, verdadeiramente, é intolerância religiosa. E intolerância religiosa é crime 

no Brasil. Essa matéria ofende praticamente 50 milhões de brasileiros. Nós a 

repudiamos! O autor dessa matéria tem que ser processado! 

 O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR - Sr. Presidente, pelo PDT. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Pois não. 

 O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR (PDT-BA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Eu peço aos colegas que votem a favor deste destaque, porque é um 

simples aumento de 15 para 30 para que as empresas possam aderir com um sinal 

um pouco menor, de 5% atualmente, em vez de 30. Imaginem, uma empresa que 

tem 15 e passa a ter 16 vai ter que aderir com 20%, ou seja, não vai haver adesão 

com 20%. 

 Então, se o Governo quiser vetar, ele veta lá e volta à original, não há 

problema nenhum. Mas esta Casa não deve ficar submissa ao que o Ministro da 

Fazenda quer e determina. Nós estamos submissos ao sistema que o Ministro da 
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Fazenda ordena. Não é verdade que vai diminuir receita, ao contrário, a receita vai 

aumentar, e uma quantidade muito maior de empresas vai poder aderir. 

 Alguém disse que não pode ser quebrado um acordo... 

 (Desligamento automático do microfone.) 

 A SRA. LEANDRE - Sr. Presidente, para orientar pelo PV. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Peço que conclua, Deputado. 

 O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR - ...que acordo é esse. Eu não sei se foi 

feito, porque faço parte do grupo e comigo não foi feito nenhum acordo com o 

Governo. 

 Eu quero pedir aos Parlamentares que votem de acordo com suas 

consciências e que votem a favor, porque se o Governo quiser vetar, ele pode vetar 

sem problema algum. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Obrigado. 

 Para orientar, Deputado. 

 O SR. JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB-PA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O Deputado Josué Bengtson votou com o PTB na votação anterior. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Como o PV orienta, Deputada? 

 A SRA. LEANDRE (PV-PR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - 

Presidente, ao aprovar esta matéria, nós já passamos a mensagem muito negativa 

de que a sonegação, que a inadimplência é um excelente negócio. Agora, querer 

aumentar de 15 para 30 chega a ser algo extremamente indigno. 

 Então, o PV orienta o voto “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Tem a palavra o Deputado Newton Cardoso Jr. 
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 O SR. NEWTON CARDOSO JR (PMDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, enquanto os Parlamentares finalizam a votação, eu 

gostaria de destacar aqui, mais uma vez, a presença do Presidente da AMM — 

Associação Mineira de Municípios, Prefeito Julvan Lacerda, que está conosco nesta 

noite, e, junto com ele, destaco a presença ilustre do Prefeito de Guarda-Mor, um 

grande Município da região noroeste de Minas Gerais, e Presidente da AMNOR — 

Associação dos Municípios da Microrregião do Noroeste de Minas, o Prefeito Edgar. 

Com muita alegria, eles vêm nos visitar hoje neste plenário, buscando cada vez mais 

recursos, melhorias para os seus respectivos Municípios e representando integral e 

fielmente os Municípios dessas regiões e de toda Minas Gerais. 

 Muito obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Passo a palavra ao Deputado João Rodrigues, 

pela Liderança do PSD. 

 O SR. JOÃO RODRIGUES (PSD-SC. Como Líder. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é claro que a prioridade de todos nós, além 

de se concluir a votação desta medida provisória, é concluirmos a famigerada 

reforma política, que, como de costume, fica para os 45 minutos do segundo tempo. 

Estamos todos nós esperando para ver como vai terminar tudo isso. 

 Ainda existem alguns imbróglios na reforma política dos quais muitos aqui 

discordam como, por exemplo, o financiamento público; sou terminantemente contra, 

eu já disse isso. Na semana passada eu expliquei as minhas razões. Pois é assim 

que a maioria quer? É assim que tem que ser.  

 Vamos todos para a estrada pedir voto, prestar contas do nosso trabalho, do 

nosso serviço e, se merecedores formos do voto de confiança, para cá 

retornaremos; se não formos, não há problema nenhum: Deputado não é profissão, 

Deputado é um estado no qual estamos enquanto o povo desejar, enquanto o povo 

quiser. 

 Lá atrás nós tínhamos o financiamento privado, a liberdade de se buscar 

apoiamento nas empresas privadas. Eis então que surge o maior escândalo da 

história da República do Brasil, que começa no mensalão e acaba no petrolão. Isso 

deu a entender que todo e qualquer empresário de pequeno, médio ou de grande 

porte, quando financia um Parlamentar, o faz com dinheiro de corrupção. Não, nem 

todos! Em cidades de pequeno porte, grande parte dos apoiadores não tem ligação 

com o poder público. 
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 Mas assim quiseram, assim foi, assim votamos. E, agora, nós estamos como 

o bode na sala. A pergunta é: quem é que paga a conta? Quem é que paga? Somos 

nós, com o nosso trabalho, com o nosso serviço. Não tem que haver dinheiro público 

para campanhas! Dinheiro público tem que ir para a conta da saúde, que está em 

frangalhos, para dar às pessoas que morrem na fila do SUS a oportunidade de ter 

um tratamento médico digno. Esse é o primeiro assunto. 

O segundo assunto, creio, não vai cair no esquecimento tão cedo. Na semana 

passada, o Brasil foi pego de surpresa. Aliás, tantas coisas têm ocorrido em ataque 

à família brasileira, à moral e aos bons costumes, que se chegou, literalmente, ao 

fundo do poço. 

O Brasil foi pego de surpresa quando, no Museu de Arte Moderna de São 

Paulo, 10 ou 20 pessoas insanas, sentadas ao solo, apreciavam a entrada de um 

marmanjo completamente nu, de mãos dadas com 3 ou 4 crianças, meninas, que 

dizia fazer uma apresentação cultural. 

 Ora, senhoras e senhores, aquilo foi um crime, de acordo com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente — ECA. Parece-me que o Ministério Público de São Paulo 

já está tomando as devidas providências. Alguém tem que parar essa gente, 

Deputado Delegado Éder Mauro. Esse povo perdeu a noção! Para eles tudo pode e 

tudo serve. Vamos ter o mínimo de respeito com a família brasileira! 

 Ainda na semana passada, no Estado do Paraná, uma menina de 6 anos de 

idade — ela era de Caxambu, mas estava morando em Chapecó — foi abordada por 

um bandido — dizem que era um doente, mas era um tarado — e foi covardemente 

estuprada e assassinada. Esse foi o terceiro crime daquele vagabundo. 
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 Ocorre que o ato daquele pilantra que estava nu no Museu de Arte Moderna 

de São Paulo não só ataca a moral do povo brasileiro, mas também mexe com o 

subconsciente dos tarados do Brasil. O psicopata, tarado por criança, quando vê a 

imagem daquele patife, certamente pensará que tudo pode. E, segundo consta, a 

mãe de uma das meninas estava apoiando e batendo palmas. Teriam que ser 

presos os pais — todos na cadeia! 

 Aquele pilantra estava pelado, e dizem que ele era artista! Como se distingue 

um ato dito artístico de um tarado andando pelado na rua? Como é que se define 

isso? É o caso de abordá-lo e perguntar: “Tu estás pelado por quê?”. Ele poderá 

responder “Eu sou artista” ou “Eu não sei por quê”. Prendem quem diz que não sabe 

por quê e batem palma para o pilantra que diz ser artista. 

 Eu vi nas redes sociais, Deputado Delegado Éder Mauro, dezenas de colegas 

Parlamentares se manifestando, pedindo providências. Que bom que o Ministério 

Público e o Judiciário se manifestaram em tempo! 

 Canalhas, pilantras, tarados, saibam que a coisa não é como vocês querem; é 

como tem que ser, como a lei brasileira estabelece! (Manifestação no plenário.) 

Vocês têm que ter mais respeito pelas famílias, pelo menos por quem quer a união 

familiar, respeito, educação. Nenhum pai, Deputado Jair Bolsonaro, deseja ter uma 

prostituta dentro de casa. Nenhuma mãe deseja ter um filho pedófilo. Todos querem 

filho e filha de bem, para procriar, para ser avô, para ser tio, para ter uma família. 

Esse é o desejo, essa é a vontade, é nesse sentido o esforço. 

 Mas alguns ordinários dizem: “Olha, isso é arte”. Primeiro tentaram no 

Santander em Porto Alegre, depois no Museu de Arte Moderna em São Paulo.  

E o pior... (Manifestação no plenário.)  



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 287.3.55.O               Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 03/10/2017  Montagem: 5199 
 
 

 84 

 Eu não consigo acreditar que haja algum pilantra, algum vagabundo dentro 

desta Casa que aplauda isso! Eu não acredito! Mas, se houver, tem que levar 

porrada! (Manifestação no plenário: Muito bem, Deputado! Palmas.) Se houver, tem 

que levar cacete, para aprender! Bando de safados, bando de vagabundos, bando 

de traidores da moral da família brasileira! Temos que ir para a porrada com esses 

canalhas! (Manifestação no plenário: Muito bem! Palmas.) 

 Nós não podemos mais ficar quietos diante disso tudo que está acontecendo 

todos os dias às portas das nossas casas! Se você for um, é em você que eu dou na 

cara! Se você for um apoiador de patife, se você apoia tarado, é na sua cara que eu 

dou! Isso é para você e para qualquer pilantra que está aqui dentro! Vocês têm que 

ter vergonha na cara, bando de pilantras!  

 Obrigado. (Manifestação no plenário: Muito bem! Palmas.) 
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 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Convido o Deputado Carlos Zarattini para usar a 

palavra pela Liderança do PT. (Pausa.) 

 O SR. PEDRO UCZAI - Sr. Presidente, há Deputado ligando o celular e 

assistindo a filme pornográfico aqui dentro. Imoralidade é assistir a filme 

pornográfico aqui dentro, dando mal exemplo para o povo brasileiro e para as 

crianças. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Tem a palavra o Deputado Assis Melo, por 1 

minuto. 

 O SR. PAULO PIMENTA - Sr. Presidente, há denúncia de que havia 

Deputado assistindo a filme pornô neste plenário durante a sessão. Isso é muito 

grave, Presidente. Isso é terrível! 

 O SR. PEDRO UCZAI - Assistir a filme pornô é também uma imoralidade! 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Deputado Assis Melo, está garantida a palavra a 

V.Exa. 

 O SR. ASSIS MELO (PCdoB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, quero deixar registrado nos Anais da Casa que, no último sábado, o Rio 

Grande do Sul perdeu um dos seus grandes compositores regionalistas. Refiro-me a 

Adelar Bertussi. 

 Adelar Bertussi começou na década de 50, compôs mais de 400 músicas e 

formou, juntamente com seu irmão, uma das principais duplas do Rio Grande do Sul. 

Perdemos Adelar Bertussi, mas fica-nos o orgulho de ter tido um dos maiores 

acordeonistas não só do nosso Estado, mas do País. 

 Era esse o registro que gostaria de fazer, Sr. Presidente. Obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Com a palavra o Deputado Sóstenes 

Cavalcante. 

 O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR - Sr. Presidente, peço para falar pela 

Liderança do PDT. 

 O SR. SÓSTENES CAVALCANTE - Sr. Presidente, garanta-me a palavra, 

por favor. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Está garantida a palavra a V.Exa. 

 O SR. SÓSTENES CAVALCANTE (DEM-RJ. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria, com muita alegria, de registrar os meus 

parabéns ao Conselho Municipal do Museu de Arte do Rio — MAR, que, em reunião 

agora à tarde, decidiu encerrar as negociações para levar de Porto Alegre para o 

Estado a mostra Queermuseu, que é, sim, mais uma vez, um incentivo à 

descriminalização da pedofilia no Brasil. 

 Encerraram-se as negociações, e aquele lixo moral para o Rio de Janeiro não 

vai. Parabéns aos produtores de cultura do MAR! Ainda há gente com coerência que 

faz cultura de verdade no País, com respeito às nossas crianças e aos nossos 

adolescentes. 

 Pedofilia, não!  
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 O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR - Sr. Presidente, peço a palavra pela 

Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Está garantida a palavra a V.Exa., pela 

Liderança. 

O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR (PDT-BA. Como Líder. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, hoje as dívidas estão assim: se menores que 15 milhões 

de reais, a entrada fica reduzida de 20% para 5%. 

O que nós queremos com esse destaque é que, se as dívidas forem menores 

que 30 milhões de reais, a entrada seja reduzida de 20% para 5%, porque uma 

empresa que tem dívidas no valor de 16 milhões, 17 milhões ou 18 milhões de reais 

não vai pagar 20%, e não é justo que ela pague. 

Também sobre os abatimentos, com crédito tributário, de débitos 

remanescentes, ora, se empresa tem crédito com a Receita, que sejam abatidas. 

Os demais itens — deduções de multas e juros — continuam ipsis litteris 

como estão. Não se muda nada, não há nenhuma mudança na redução de multas e 

juros. Apenas se propicia a empresas com dívidas acima de 15 milhões de reais e 

de até 30 milhões de reais que possam entrar com 5% de sinal. 

Para a Receita, isso vai ser melhor. Não sei o porquê dessa queda de braço e 

desse constrangimento que o Ministro da Fazenda traz a este Parlamento, para que 

peçamos isso. Parece que ele botou na cabeça e disse: “Não pode fazer. Eu não 

quero que faça. E vai ser assim”. E aqui todos têm que obedecer, como se 

cachorrinhos fossem. Obedecer ao Governo, obedecer a quem manda, porque, se 

não o fizerem, vai haver retaliação. Então este Parlamento não é independente? 
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Ora, se tiver que cair a emenda inteira, que ela caia! Se tiver que vetar, que 

vete! Agora, nós não podemos ficar de cabeça baixa para o Governo, seja ele qual 

for! 

O que aconteceu na PETROBRAS, o que aconteceu no BNDES... Aliás, o 

Ministro da Fazenda era o Presidente da holding J&F, que comandava a JBS. Esse 

mesmo Ministro está agora ditando as regras neste Parlamento. Isso é inconcebível! 

Este Parlamento não tem autonomia e não tem moral para votar. 

Obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (JHC) - Com a palavra o Deputado Miro Teixeira, para mudar a 

orientação de bancada. 

 O SR. MIRO TEIXEIRA (REDE-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, a partir do esclarecimento da Assessoria Técnica, a REDE muda sua 

orientação para “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Com a palavra o Deputado Vicentinho Júnior. 

 O SR. VICENTINHO JÚNIOR (PR-TO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Presidente JHC, domingo passado, 1º de outubro, foi para mim, uma data muito 

especial: foi o dia em que o meu querido pai, o Senador Vicentinho Alves, completou 

60 anos de idade, passando agora, legitimamente, a ter os direitos constituídos de 

um bom idoso; e foi também o Dia do Idoso. 

 Feliz eu fico de ver hoje uma propositura de minha autoria, relatada pela 

minha colega do Partido da República, a nossa valorosa Deputada Zenaide Maia, 

ser aprovada na Comissão de Seguridade e Família. Trata-se do Projeto de Lei nº 

3.145, de 2015, que diz, em tese e na prática, assim que aprovado for na CCJ e no 

Plenário da Casa, que filhos, netos e familiares que maltratam pais e parentes 

idosos e não lhes dão uma condição de vida digna, à altura de um pai ou de uma 

mãe de família, não farão mais parte da herança patrimonial desses idosos. 

 Eu quero agradecer aos membros da Comissão pela aprovação desse PL, o 

que foi um presente ao meu querido pai, o Senador Vicentinho Alves... (O orador se 

emociona.) 

  O Sr. JHC, 3º Secretário, deixa a cadeira da 

Presidência, que é ocupada pelo Sr. Rodrigo Maia, 

Presidente. 
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 O SR. WLADIMIR COSTA (SD-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o Deputado Wladimir Costa votou com a orientação do partido 

Solidariedade em todas as votações. 

 Obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Está encerrada a votação.(Pausa.) 

 Resultado da votação: 

 SIM: 96; 

 NÃO: 300; 

 ABSTENÇÃO: 9. 

 A EMENDA FOI REJEITADA. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Destaque nº 31: 

  Senhor Presidente, 

  Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 

161, inciso I, § 2º, do Regimento Interno, destaque para 

votação em separado do § 2º do art. 2º do PLV 23/2017, 

para que substitua o § 2º do art. 2º da emenda 

aglutinativa 1. 

  Sala das Sessões, em 27 de setembro de 2017 

  Deputado Thiago Peixoto 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Para falar a favor, tem a palavra o 

Deputado Jorge Solla. (Pausa.) 

 O SR. ANÍBAL GOMES (PMDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o Deputado Aníbal Gomes votou conforme a orientação do partido. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Para falar contrariamente, tem a 

palavra o Deputado Edmilson Rodrigues. (Pausa.) 

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

Sr. Presidente, enquanto o Deputado Edmilson se dirige à tribuna, trago uma 

reflexão. 

 Sras. e Srs. Deputados, todos e todas que assistem a esta sessão ou nela 

trabalham, diante das lamentáveis manifestações obscuras e cerceadoras da 

liberdade que presenciamos aqui no Plenário da Câmara, apresento aqui, para 

registro, artigo publicado no dia 18 de setembro, no jornal O Globo, de autoria do 

escritor angolano José Eduardo Agualusa, que trata do avanço do conservadorismo 

e da censura que normalmente o acompanha. 

 Sob o título As cortinas da censura, o artigo, muito bonito e reflexivo, lembra 

que toda grande arte tende a incomodar, mas pondera que nem tudo que causa 

escândalo é boa arte. Ressalta, contudo, que ninguém é obrigado a visitar uma 

exposição — essa é sempre uma questão de escolha. Nele, diz o escritor: “E, muitas 

vezes, o nu choca a quem tem má relação com a benção divina que é sermos 

encarnados”. 

Recomendo a leitura do artigo a todos, sem exceção. 

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 As cortinas da censura. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 287.3.55.O               Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 03/10/2017  Montagem: 5199 
 
 

 94 

 Nenhum visitante é forçado a entrar nos espaços onde decorrem as 

exposições. Muito menos é forçado a levar os filhos menores 

A história da arte é uma história do escândalo e da censura. Toda a grande arte 

tende a incomodar, na medida em que questiona o pensamento e os valores 

dominantes. Essa é a função da arte — levar-nos a pensar. Aquilo que escreveu 

Fernando Pessoa como anúncio publicitário destinado a promover a Coca-Cola 

poderia também ser utilizado para definir a maioria das grandes obras de arte: 

“Primeiro estranha-se, depois entranha-se.” 

 Obra que não cause estranheza (antes de se entranhar) é porque talvez 

jamais se entranhe. Com sorte, a obra entranha-se, isto é, torna-se parte do cânone, 

e ainda assim continua a inquietar. Com muita sorte, continua mesmo a épater la 

bourgeoisie. 

 A censura surge para tentar conter o incêndio, mas, quase sempre, funciona 

como gasolina que se joga ao fogo. Às vezes fica difícil saber até que ponto a 

censura é, deliberadamente ou não, parte do processo de promoção da obra 

censurada. Como dizia Paul Valéry, “a censura violenta torna credíveis as opiniões 

que ataca”. 

 Nem tudo o que choca é arte, claro. Muitos artistas ambicionam o escândalo, 

não porque pretendam realmente abalar paradigmas, mas apenas pelo propósito de 

alcançar o pão nosso de cada dia — e, já agora, uma casa com piscina. 

 Nudez, por incrível que pareça, após tantos séculos de exposição artística (e 

não artística) do corpo humano, continua a dar bons escândalos. Outro tema seguro 

é o da religiosidade, embora, também neste campo, já tudo tenha sido tentado, 

desde a célebre fotografia de Andres Serrano, “Piss Christ”, até a Virgem Maria, do 

nigeriano Chris Ofili, que incorpora excremento de elefante, passando pelas 

caricaturas do profeta Maomé publicadas pelo jornal satírico francês “Charlie 

Hebdo”. 

 Se for apenas para espantar os burgueses, ainda prefiro Nerval, que levava a 

sua lagosta de estimação, Thibault, a passear pelos jardins de Paris presa por uma 

trela azul. Também Salvador Dalí foi fotografado a passear com um tamanduá. Na 

minha cidade natal, quando eu era criança, conheci um velho caçador de elefantes, 

entretanto aposentado, que costumava levar uma cobra a passear. Se o velho 
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caçador fosse artista, aquela seria uma cobra de arte. Assim, era apenas uma cobra. 

Acho que nem tinha nome. Naquela época, na minha remota cidadezinha, muitas 

coisas não tinham nome, sobretudo cobras. Além disso, ninguém mais se espantava 

com ela. 

Consta que “A origem do mundo”, a cabeluda tela de Courbet, chegou a estar 

escondida atrás de uma cortina, num banheiro do primeiro proprietário, o diplomata 

turco Khalil Bey. Quem a queria ver tinha de afastar a cortina. Evidentemente, toda a 

gente que ia ao tal banheiro, ia lá para ver a origem do mundo. A cortina não 

pretendia esconder, apenas fingia que escondia, numa espécie de jogo erótico com 

os visitantes. Leio agora que, na sequência da censura à exposição “Queermuseu — 

Cartografias da diferença na arte brasileira”, em Porto Alegre, alguns museus, como 

o Masp, estariam também eles a esconder obras atrás de cortinas. Neste caso não 

me parece que os responsáveis por esses museus pretendam fazer algum tipo de 

jogo erótico; fico com a impressão que subestimam a inteligência e a maturidade dos 

seus visitantes. Nenhum visitante, suponho, é forçado a entrar nos espaços onde 

decorrem as exposições. Muito menos é forçado a levar os filhos menores. A visita a 

uma exposição é sempre uma escolha. 

 Sou filho de um homem muito conservador. O meu pai é tão conservador que 

ainda chama a Etiópia de Abissínia, o Irão de Pérsia, e nunca se conformou com o 

fim do comunismo. Todo o verdadeiro conservador é na verdade um comunista 

enrustido. De resto, também nunca conheci um comunista que não fosse 

profundamente conservador. 

 Sendo filho de um homem conservador, talvez isso me ajude a compreender 

Kim Kataguiri e outros membros do Movimento Brasil Livre (acho curioso que tantos 

movimentos de natureza repressiva se afirmem como livres), que boicotaram a 

exposição. Suspeito que Kim, que tem 21 anos, pensa como o meu pai, que tem 90, 

quando ele tinha 21. Ou seja, se me colocar na cabeça de Kim, quando abrir os 

olhos estarei por volta de 1948. 

 Para um espírito conservador, o sexo assusta, porque é uma força impetuosa, 

indomável e imprevisível — porque é uma força de mudança. 
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 A má notícia é que não conseguiremos nunca apaziguar um espírito 

conservador em relação ao sexo e à exposição do mesmo. Essa luta continuará por 

séculos. A boa notícia é que o sexo ganha sempre.” 

 O SR. JOÃO RODRIGUES (PSD-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, gostaria de contraditar o Deputado Chico Alencar, que falou do 

homem nu, falou de andar pelado, por uma sala, de mãos dadas com crianças — 

que não são seus filhos.  

 Em se tratando de uma apresentação cultural, isso é atentado violento ao 

pudor, é um crime de acordo com o ECA e é um incentivo a tarados e a pedófilos 

pelo País afora. 

 Vocês têm que tomar cuidado com o que defendem. Tomem cuidado! 

Defendam mais a família brasileira. Por que vocês fazem questão de destruir a 

família brasileira? Vocês não têm o mínimo de noção? Vocês não têm noção do que 

é respeitar e criar um filho! Parece que querem que todo o mundo se destrua! Apoiar 

um sujeito pelado levando duas, quatro crianças pela mão? Isso é uma falta de 

vergonha! Com todo respeito, vão criar vergonha na cara. 

 O SR. JEAN WYLLYS - Sr. Presidente, V.Exa. me permite a palavra, por 

favor? 

 O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO - Sr. Presidente, eu já havia pedido 1 minuto. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Ninguém foi citado. 

 Tem a palavra o Deputado Edmilson Rodrigues. 

 O SR. JEAN WYLLYS - Eu também não vou citar ninguém. Só quero fazer 

um comentário, pode ser? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O Deputado Edmilson Rodrigues tem 

preferência. S.Exa. vai falar, e depois nós tratamos desse assunto. 
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 O SR. JEAN WYLLYS - Deputado Edmilson Rodrigues, V.Exa. me permite 1 

minuto antes da sua fala? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado, deixe o Deputado Edmilson 

Rodrigues falar, por favor. Depois que ele terminar a orientação, eu dou a palavra 

para todos se manifestarem. 

 O SR. JEAN WYLLYS - O.k. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Concedo a palavra ao Deputado 

Edmilson Rodrigues. 

 O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, há uma proposta, a meu ver, que só amplia os prejuízos ao Estado, na 

medida em que estabelece, por pelo menos mais 1 ano, benefícios que, no que 

evoluem no tempo, representarão um prejuízo financeiro grande para o Estado e, ao 

mesmo tempo, uma premiação para os sonegadores — há cálculo dos prejuízos 

fiscais que mostram que eles interferem na base de cálculo. 

 Inicialmente, eu vim à tribuna para pedir a retirada de pauta dessa matéria, 

ainda que nós tenhamos aprovado aqui uma emenda do Deputado Jorginho Mello, 

de Santa Catarina, que inclui as micro e pequenas empresas como beneficiários 

desta lei de refinanciamento de dívida. A rigor, as pequenas e médias — as micro, 

assim como os pobres, muito menos — não têm dívidas. As que têm grandes 

dívidas, e dívidas conscientes, porque de sonegadores contumazes, são minoria. 

 Nesta semana, nós fizemos questão de mostrar aqui a pesquisa da OXFAM 

para dizer que os seis brasileiros mais ricos detêm a mesma riqueza que os 100 

milhões de brasileiros mais pobres. Seis — não são 6%! Este País é muito desigual. 

No entanto, aqui fica uma porção de gente falando sobre os pobres, sobre as micro 
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e pequenas empresas, para defender os interesses dos seus financiadores de 

campanha. 

 Sr. Presidente, eu não costumo bater boca com pessoas que não merecem o 

meu respeito. Por isso, vou fazer uso do que foi publicado em meios de 

comunicação como O Globo, Folha de S.Paulo, UOL e Estadão, para não dizerem 

que se trata de algum panfleto bolivariano. 

Todos esses órgãos de imprensa possibilitaram que todo o mundo, 

Raimundos e Raimundas, soubesse que, em pleno horário de trabalho, um 

Deputado — não vou citar o nome porque não gosto de dizer palavrão no Congresso 

Nacional — foi flagrado aqui assistindo a filmes pornôs. Se é filme pornô, há sexo, 

há nu — não sei se era nu masculino ou feminino. 

 Então, tenham vergonha na cara aqueles que querem dar puxão de orelha 

naqueles que têm compromisso com a liberdade, com a arte, com a justiça social. 

(Apupos.) 

 O SR. HIRAN GONÇALVES (Bloco/PP-RR. Pela ordem. Sem revisão do 

orado.) - Sr. Presidente, o Deputado Hiran Gonçalves votou com o partido na última 

votação nominal. 

O SR. MARCOS ROGÉRIO (DEM-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o Deputado Marcos Rogério votou com o partido na votação anterior. 

 O SR. PAULO AZI (DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o Deputado Paulo Azi votou com o partido na votação anterior. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Passa-se à orientação de bancada. 

 Como vota o PMDB? (Pausa.) 

 Como vota o PP? (Pausa.) 
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 Como vota o PR? (Pausa.) 

 Como vota o PSD? (Pausa.) 

 Como vota o DEM? (Pausa.) 

 Como vota o PSB? (Pausa.) 

 Como vota o PT? (Pausa.) 

 O SR. ALFREDO KAEFER - Sr. Presidente, eu queria fazer um registro sobre 

a matéria. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Estamos na orientação de bancada, 

Deputado. 

 Como votam os partidos? (Pausa.) 

 (Tumulto no plenário.) 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Vamos respeitar a posição do colega. 

 O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA - Peço a palavra para orientar, Sr. 

Presidente. 

 O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, permita-me. 

 Quem me conhece sabe: eu sou um homem apaixonado na forma de falar 

sobre aquilo no que eu acredito, mas dificilmente eu personalizo, dificilmente eu uso 

nomes. Eu defendo teses, defendo ideias. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - É verdade. 

 O SR. EDMILSON RODRIGUES - Como eu não quis citar nenhum nome, o 

Deputado veio me agredir e me ofender, chamando-me de “filho da p...”. 

Minha mãe é viva e tem 83 anos. 
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Eu não quis falar o nome dele, mas ele vestiu a carapuça, assumiu que foi ele 

quem foi flagrado pela grande imprensa assistindo a filme pornô em plena votação, 

em pleno horário de trabalho. Ele não merece o meu respeito, mas eu não vou 

aceitar essa violência, porque, além de me ofender moralmente, ele tentou me 

agredir fisicamente. Ele é um covarde, mas aqui vai enfrentar um homem corajoso. 

Aqui não há covardia quando se trata de defender a justiça e a verdade! (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PP? 

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO (Bloco/PP-PB. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, voltando para a orientação de bancada, embora meritório, 

esse destaque tem impacto sobre a expectativa do REFIS para este ano. Então, nós 

vamos seguir a linha da manutenção do acordo. 

 (Tumulto no plenário.) 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado Marcelo, por favor! 

 O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, a REDE quer orientar. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado Marcelo, chega. Por favor, já 

está bom. 

 Deputado Éder Mauro, por favor, já está bom. 

 O Deputado Edmilson Rodrigues não citou o nome de ninguém na tribuna, 

como é de praxe, como faz de forma permanente. S.Exa. é crítico, mas não é crítico 

nominando as pessoas. 

 O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA - O PR vai orientar. 

 O SR. VINICIUS GURGEL (PR-AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o Deputado Vinicius Gurgel votou com o partido na votação anterior. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) -  Como vota o PR? 
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 O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (PR-MG. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O PR vai votar “não”, Sr. Presidente, tendo em vista buscar mais a ordem 

e o progresso aqui no Brasil. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PP? (Pausa.) 

 Como vota o PMDB? (Pausa.) 

 Como vota o Solidariedade? 

 O SR. MAJOR OLIMPIO (SD-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o Solidariedade vota “não”. 

 Eu quero aproveitar para dizer que nenhum direito é absoluto. O direito à 

liberdade de expressão não se sobrepuja ao direito da família e da proteção à 

criança. Assim como nós temos o art. 220, que garante a liberdade de expressão, 

nós temos o art. 227, que fala dos direitos da criança. Não dá para proteger 

criminoso, pedófilo. Não dá para dizer que é arte mesmo. 

 Representei, na própria quinta-feira, ao Procurador-Geral de Justiça, e o 

Ministério Público, de ofício, de imediato, instaurou o procedimento de apuração dos 

crimes em São Paulo. 

 A liberdade de expressão não se sobrepuja a outros direitos, como o da 

família e o da proteção da criança. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PT? (Pausa.) 

 O SR. GLAUBER BRAGA - Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança do 

PSOL. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - V.Exa. tem a palavra pela Liderança, 

Deputado Glauber Braga. 
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 O SR. LELO COIMBRA (PMDB-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o PMDB vota “não”. 

 O SR. MIRO TEIXEIRA (REDE-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, vou falar apenas enquanto o Líder se dirige à tribuna. 

 Nós estamos votando o destaque para votação em separado. O voto “não” 

retira do texto. É destaque de emenda ou DVS? 

 Acho que isso não ficou muito claro aqui. A minha impressão é que é 

destaque do texto. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - É destaque do texto. 

 O SR. MIRO TEIXEIRA - Então, o voto “não” é não ao texto? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - É não ao texto. 

 O SR. MIRO TEIXEIRA - Para retirar do texto o § 2º, que diz:  

  Art. 2º................................................................ 

  § 2º Na liquidação dos débitos na forma prevista no 

inciso I do caput... 

 (Desligamento automático do microfone.) 

 O SR. JORGE SOLLA - Sr. Presidente... 

 O SR. MIRO TEIXEIRA - É que me parece que esse esclarecimento... 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - É texto. 

 O SR. MIRO TEIXEIRA - É destaque do texto? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - É destaque do texto. 

 O SR. MIRO TEIXEIRA - Então, o voto “não” retira a expressão do texto? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Não, substitui a expressão. 

 O SR. MIRO TEIXEIRA - É substitutivo? Então, nós vamos liberar a bancada. 

 O SR. NEWTON CARDOSO JR - Sr. Presidente... 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Concedo a palavra ao Deputado 

Glauber Braga, pela Liderança do PSOL. 

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

Sr. Presidente, Deputados, Deputadas e principalmente aqueles que assistem à 

sessão neste momento, vou ler a definição de projeção quando na psicologia 

freudiana:  

  Quando as pessoas usam projeção como um 

mecanismo de defesa, percebem um pensamento 

desagradável, sentimento ou qualidade como pertencente 

a outra pessoa, em vez de a si mesmos, a fim de ter a 

carga emocional retirada de si. 

 Ora, Deputados e Deputadas, o Parlamentar que foi para aquela tribuna e, em 

arroubos, disse que bateria, faria e aconteceria foi o mesmo que, neste plenário, 

estava assistindo a um filme pornográfico no meio do expediente. O Parlamentar 

que foi para a outra tribuna dizer que faria, aconteceria, bateria, daria na cara foi o 

mesmo que acaba de votar pela renegociação de dívidas de 3 bilhões de reais de 

Deputados e Senadores que são sócios ou donos de empresas. E ele vem querer 

aqui, através da violência, na marra, impedir que um Parlamentar faça uso da 

palavra. 

 Srs. Deputados, está para nascer quem vai, com esse tipo de expediente, 

amedrontar a bancada do PSOL. V.Exas. não amedrontarão a bancada do PSOL. 

Nós não deixaremos de maneira alguma de fazer nesta tribuna e neste plenário as 

nossas defesas. 
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 O Deputado Edmilson Rodrigues não precisaria da minha defesa agora, nesta 

tribuna. Agora, podem ter a certeza de que, para fazer com que a hipocrisia não seja 

fato consumado, aqueles que fingem defender as crianças brasileiras são os 

mesmos que incentivam a política de guerra para matar milhões de brasileiros e 

brasileiras, inclusive milhões de crianças (palmas), e não vão ter da nossa parte uma 

ação que possa ser submissa a esse tipo de comportamento. 

 Se acham que vão utilizar o plenário para nos intimidar, estão muito 

enganados. Vamos continuar defendendo a democracia, a liberdade e a justiça. Não 

nos intimidarão. Por favor! 
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 O SR. JOÃO RODRIGUES - Sr. Presidente, eu fui citado diretamente.  

 O SR. NEWTON CARDOSO JR - Sr. Presidente, eu peço esclarecimento a 

respeito deste destaque.  

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Só 1 minuto, Deputado.  

 Com a palavra o Deputado Walter Ihoshi. 

 O SR. WALTER IHOSHI (PSD-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o PSD foi o autor deste destaque e entendemos que ele seja bastante 

coerente e meritório, mas, em diálogo e fruto de acordo com o Governo, nós 

decidimos votar “não”, basicamente concordando com a maioria do Governo.  

 A SRA. RAQUEL MUNIZ (PSD-MG. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - 

Sr. Presidente, a Deputada Raquel Muniz votou com o partido nas últimas votações.  

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O próprio autor do destaque está 

votando “não”. Então, eu acho que é um acordo para derrubar o destaque.  

 O SR. ARTHUR LIRA (Bloco/PP-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, por questão de consciência, o meu partido encaminha “sim”.  
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Em votação. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Aqueles que forem pela aprovação 

permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 REJEITADO.  

Rejeitada a substituição.  
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Sobre a mesa o Destaque nº 8. 

  Senhor Presidente, 

  Requeiro, nos termos dos arts. 117, IX c/c 161, 

inciso II e § 2º do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, destaque para votação em separado da 

emenda nº 270, de autoria do Deputado Luiz Carlos 

Hauly, apresentado à MP 783, de 2017.  

  Sala das Sessões, 27/09/17. 

  Tereza Cristina 

  Líder do PSB 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 287.3.55.O               Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 03/10/2017  Montagem: 5199 
 
 

 109 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Para falar a favor, concedo a palavra 

ao Deputado Luiz Carlos Hauly. (Pausa.) 

 O SR. JOÃO RODRIGUES (PSD-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, eu gostaria apenas, devido à citação direta, que V.Exa. me 

permitisse fazer uma observação.  

 Os brasileiros acompanharam minha manifestação na tribuna. As Sras. e os 

Srs. Deputados também acompanharam.  

 Citei o assassinato de três mulheres e uma criança no Paraná, ato praticado 

por um pedófilo. Citei que o ato de atentado violento ao pudor praticado por um 

pilantra em São Paulo incentiva pedófilos pelo País. Disse que, para mim, se aqui 

dentro há algum patife e canalha que apoia tarado e estuprador, tem que levar 

porrada na cara. E vi que há muita gente que apoia. (Palmas.) 

 O que sentimos é que há muita gente revoltada, porque uma criança foi 

assassinada, porque um homem andou pelado com duas crianças ao lado. Ao invés 

de esses Parlamentares defenderem o que eles acreditam, atacaram diretamente a 

família brasileira. 

 O pior é que o ataque se refere diretamente a mim, porque, em dado 

momento — eu mesmo, Deputado João Rodrigues, sou homem suficiente para dizê-

lo, aqui tem WhatsApp —, recebi várias imagens, sim, é verdade, no meu telefone 

privado. Comparar o meu telefone privado — tenho 50 anos, como todo mundo aqui 

tem WhatsApp, aberto indevidamente, é verdade, isso eu já disse — com estupro, 

com um cara que matou uma criança de 6 anos de idade, com um sujeito nu com 

crianças ao lado, isso é patifaria direta. 
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 Brasileiros e brasileiras, vejam o comportamento de cada um. Eles saem 

babando, tipo cachorro louco, para defender aquilo que acreditam. Parece que há 

gente que defende aqui dentro a escória deste País. 

 Eu e a maioria dos Parlamentares defendemos, sim, a família brasileira, doa a 

quem doer, principalmente os canalhas travestidos de Parlamentares aqui. 

 O SR. LAERTE BESSA - Sr. Presidente, peço a palavra só para 

complementar o que o Deputado João Rodrigues disse. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Espere um pouco, Deputado Laerte 

Bessa. 

 O Deputado Jean Wyllys já estava esperando. 

 O SR. JOÃO MARCELO SOUZA (PMDB-MA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O Deputado João Marcelo votou com o PMDB na votação anterior, 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tem a palavra o Deputado Jean 

Wyllys. 

 V.Exa. dispõe de 1 minuto. 

 O SR. JEAN WYLLYS (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, a exposição no Museu de Arte Moderna, feita por um ator performista, 

recria uma série de Lygia Clark, que é uma artista prestigiada no mundo inteiro, 

chamada Bichos. A base dessa performance é o corpo, e o corpo é a base de toda 

criação artística. 

 O Museu de Arte Moderna tem classificação indicativa de quem pode e de 

quem não pode ver a performance. Essa performance não inclui crianças. A mãe 
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que levou a filha, levou-a deliberadamente, por escolha própria, porque assim a 

educa. 

 É lamentável que V.Exa., com todo o respeito que eu tenho, permita que a 

linguagem da política seja substituída pela linguagem da violência, da incitação à 

violência e da desonestidade intelectual dentro deste plenário. O que esses 

Deputados estão fazendo é desonestidade intelectual. Estão mentindo 

deliberadamente. (Manifestação no plenário.) 

 Sr. Presidente, espero que V.Exa. garanta a minha palavra. Toda vez que eu 

falo, eles gritam do outro lado, porque não suportam ouvir a verdade. 

 O que eles estão fazendo aqui é mentir deliberadamente, porque querem criar 

uma cortina de fumaça através desse sistema moral — hipócritas e falso moralistas 

que são —, para, na verdade, deixar passar uma agenda que destrói o direito dos 

trabalhadores, que quer aprovar a reforma da Previdência e fazer o que fizeram 

agora: votar por negociação de dívidas bilionárias de empresários políticos aqui 

dentro. 

 Eles enganam os trouxas com essa pauta moral. Volto a dizer, são todos 

hipócritas, porque um aparece acusado de estupro, outro assiste a vídeo pornô no 

plenário, outro é acusado de comandar grupo de extermínio, mas são eles que se 

acham homens que defendem a família brasileira. 

 O SR. JOÃO MARCELO SOUZA - Presidente, vamos votar! 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Com a palavra o Deputado Luiz Carlos 

Hauly. 

 O SR. JOÃO MARCELO SOUZA - Vamos trabalhar. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Primeiro, tem a palavra o Deputado 

Luiz Carlos Hauly. Depois, o Deputado Laerte Bessa vai falar, porque havia pedido a 

palavra. 

 O Deputado Luiz Carlos Hauly vai fazer a defesa da matéria.  

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, eu estou defendendo esta emenda para que o contribuinte brasileiro que 

gera empregos, que paga impostos neste País possa recuperar a sua empresa. 

Mais da metade das empresas brasileiras estão devendo, e esta emenda prevê que 

a dívida delas também possa ser paga com precatórios oriundos de processos 

judiciais que o aderente ao programa possui perante a própria União Federal, ou que 

ele possa dar em pagamento bens e imóveis nos termos da lei, ou que ele possa 

fazer cessão de direitos creditórios originados de créditos tributários e não 

tributários, inscritos ou não em dívida ativa, a pessoas jurídicas de direito privado. 

Estou propondo uma fórmula de pagar mais os impostos. 

 O Governo Federal, afinal de contas, por meio da Receita, quer recuperar as 

empresas ou não? Quer recuperar o emprego ou não? A esquerda quer recuperar o 

emprego ou deixar desempregadas 13 milhões de pessoas? 

 Eu estou propondo que as empresas pequenas, médias e grandes também 

possam pagar com créditos originários da União, com dação de bens imóveis de 

propriedade dos empresários, de modo que limpem a conta deles com o Fisco 

federal e voltem a funcionar, a gerar empregos e riqueza para o nosso País. 

 Acordos dessa natureza existem no mundo inteiro. Por que não aceitar essa 

proposta, esse destaque? Há algum inconveniente, Srs. Deputados? Não é justo e 

bom para a economia que a pessoa que deva, mas não tem dinheiro, possa pagar 
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com crédito da União, com impostos a receber e dando imóveis? Isso não é bom 

para a economia? 

 Então, peço o apoio a esse destaque do Partido Socialista Brasileiro, de cuja 

proposta sou autor, e o voto de V.Exas. Eu considero essa proposta muito boa para 

ajudar na recuperação de 500 mil, 600 mil empregos. 

 Era o que eu tinha a dizer. 

 O SR. CARLOS SOUZA (PSD-AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, quero justificar meu voto. O Deputado Carlos Souza votou com o 

partido.  

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Não adianta justificar, tem que votar. 

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

Presidente, o Deputado Vitor Valim votou com o partido na votação passada. 

 O SR. WILSON BESERRA (PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o Deputado Wilson Beserra votou com o partido. 

 O SR. LAERTE BESSA - Sr. Presidente, eu queria só responder a esse 

cidadão histérico que acabou de falar aqui. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado, vamos manter... 

 O SR. LAERTE BESSA (PR-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Não, 

eu vou responder a ele. 

 Eu queria perguntar a ele se conhece direitos humanos. Direitos humanos é 

um (expressão retirada por determinação da Presidência), que nós usamos, por 

muitos anos, em delegacia de polícia. Se ele conhece (expressão retirada por 

determinação da Presidência), que nós também usamos em bons tempos de 

delegacia de polícia. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado, meça as palavras. 

 O SR. LAERTE BESSA - Se aquele (expressão retirada por determinação da 

Presidência) fosse fazer aquela exposição lá em Goiás, ele levaria uma (expressão 

retirada por determinação da Presidência) que ele nunca mais ia querer ser artista. E 

outra (expressão retirada por determinação da Presidência). 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado, vamos manter o nível. 

 Eu peço que sejam retiradas dos Anais palavras do Deputado Laerte Bessa. 

 Orientação de bancada. 

Como vota o PMDB? (Pausa.) 

Como vota o PP? (Pausa.) 

Como vota o PR? (Pausa.) 

Como vota o PSD? (Pausa.) 

Como vota o PSDB? 

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota “sim”. 

 O SR. DAVIDSON MAGALHÃES - Isso é obscurantismo, um absurdo, 

fascismo aberto. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PMDB? 

 O SR. NEWTON CARDOSO JR (PMDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, nós do PMDB entendemos que há verdadeiramente uma 

situação míope por parte da equipe econômica no que tange à visão sobre a 

recuperação da economia e da capacidade do contribuinte de pagar os seus 

tributos. 
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 O correto, o adequado seria acatar e respeitar esse destaque que o Deputado 

Luiz Carlos Hauly muito bem defendeu. Mas, infelizmente, Deputado Hauly, peço a 

sua compreensão, até pelo acordo já firmado, a posição do partido precisa ser “não” 

em relação a essa votação, mas parabenizo V.Exa. pela defesa que fez. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PT? (Pausa.) 

Como vota o PSD? (Pausa.) 

Como vota o PP? (Pausa.) 

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, eu quero encaminhar o voto pelo PSDB. Os imóveis serão 

doados para o Município fazer uma creche, um posto de saúde, um centro de idoso. 

Uma matéria tão importante está sendo desvirtuada, Sr. Presidente. Se a orientação 

dos partidos é “não”, eu peço o voto dos Deputados diretamente a essa emenda 

nossa. Ela é benigna. Estou mostrando ao Governo, como um conselheiro 

econômico, de graça, porque eu não dependo de nenhum cargo político, que essa 

emenda é boa para o Governo, para as empresas, para as Prefeituras e para a 

sociedade brasileira.  

Portanto, eu peço o voto “sim”. Mesmo que o partido de V.Exa. indique “não”, 

esta é uma orientação de acordo completamente errada. Vamos votar “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PT? 

 A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, o PT acha uma imoralidade esse REFIS. Portanto, é contrário a 

qualquer tentativa de flexibilizar e possibilitar que quem muito ganha neste País 

continue ganhando, porque a dívida é concentrada em grandes empresas.  

 O PT acha, portanto, que nós não devemos apoiar esta emenda. 
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 Por fim, Sr. Presidente, é preciso que nesta Casa haja respeito. Não se pode 

aqui dizer que direitos humanos se traduzem em um porrete para bater em quem 

quer que seja. Isso é apologia à tortura. Nesta Casa, nós já escutamos apologia ao 

estupro; agora, apologia à tortura. Tudo em nome de um ataque ao corpo humano. 

O corpo humano tem sido considerado imoral. Enquanto isso, esses que defendem 

a tortura... 

 (Desligamento automático do microfone.) 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Obrigado. 

Como vota o PP? (Pausa.) 

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente, os REFIS dos Governos Lula 

e Dilma não foram imorais.  

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - V.Exa. já falou, Deputado Hauly. 

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Os REFIS de Lula e Dilma não foram imorais. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PSB? 

 O SR. DANILO FORTE - Sr. Presidente, eu queria somar o tempo do PSB ao 

tempo da Liderança, por favor. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tem autorização? É preciso ter 

autorização. 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) - Sr. Presidente, a base aliada vota “sim”. 

 O SR. DANILO FORTE - Sr. Presidente, eu sou Vice-Líder.  

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Mas tem que ter autorização de Líder. 

 O SR. DANILO FORTE - A Deputada Tereza assina. Não tem problema. Este 

tema é importante. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Então, peça a ela que assine. Agora é 

só orientação. Ela tem que assinar. Agora é só orientação. 

 O SR. DANILO FORTE (PSB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, este tema é muito importante. Peço até ao pessoal do PMDB, à bancada 

do PMDB, que faça a revisão do voto. 

O crédito adquirido, o título que você tem, o precatório, é um direito adquirido 

da empresa ou de terceiros, que podem com isso inclusive fazer uma compensação 

desse crédito com o débito que existe com a mesma pessoa jurídica que o emitiu, 

que é o Governo. 

Nesse aspecto, você fortalece as empresas, na medida em que você pode 

fazer uma negociação, que é positiva para o Governo, porque diminui o seu débito 

para com as empresas, e é positiva para as empresas, porque elas podem pagar 

esse débito com títulos seus, porque é uma dívida que o Governo tem para com 

essas empresas. Então, nada mais salutar do que você poder fazer um encontro de 

contas entre o que tem a receber e o que tem a pagar.  

 Por outro lado, você está oxigenando, você está potencializando essas 

empresas, para que elas possam voltar a gerar emprego, a fazer a economia 

crescer.  

 Diante disso, nós votamos “sim” ao encaminhamento.  

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PSB? (Pausa.) 

 Como vota o PSD? 

 O SR. DOMINGOS NETO (PSD-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, nós vamos usar este tempo também, a bancada, em solidariedade 
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ao nosso colega João Rodrigues, que aqui, defendendo o seu ponto de vista, foi 

duramente, injustamente atacado.  

O que falaram os Deputados defensores do ato que aconteceu no MAM foi 

que apenas os Deputados — e citaram exemplos — que estavam sendo acusados 

de estupro, que estavam sendo acusados de assistir a vídeo aqui na Câmara eram 

contra aquilo. Pelo contrário. A grande maioria deste Plenário rejeita muito 

firmemente o que aconteceu ali.  

Se as mães ou quem estava participando aceitam, tudo bem, mas que não 

seja com financiamento público. Nós não podemos aceitar que o Governo banque 

esse tipo de agressão à família brasileira.  

 O PSD orienta “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PR? 

 O SR. LAERTE BESSA (PR-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

PR, se o PT votou “não”, vota “sim, Sr. Presidente. 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presidente, o PTB. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PTB? 

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) - Sr. Presidente, o PTB acompanha a maioria e vota “sim”. 

O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR - O PDT, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PDT? 

O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR (PDT-BA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, num acordo em que não se aceita um aumento para 

reduzir o sinal, nós vamos aceitar agora o uso de precatórios, dação em pagamento, 

cessão de créditos tributários. Ora, Sr. Presidente, se isso faz parte do acordo eu 
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não sei. O PDT orienta “não”. Uma coisa é reduzir o sinal, que é uma coisa linear; 

outra coisa é aceitar qualquer dação em pagamento, precatórios, que podem deixar 

margem a muitos negócios não tão republicanos. 

“Não”. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PP? 

O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco/PP-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o PP entende que o Governo já cedeu em vários pontos. Neste 

ponto, num acordo feito com o Relator, não houve condições de ceder mais. Vai sair 

com prejuízo na arrecadação. 

Sr. Presidente, o PP acompanha a decisão do Governo e vota “não”. 

O SR. FABIO REIS (PMDB-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o Deputado Fabio Reis, na votação anterior, votou de acordo com a 

orientação do seu partido. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o DEM? (Pausa.) 

 Como vota o PRB? (Pausa.) 

 O SR. ALBERTO FRAGA (DEM-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o DEM vota “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PRB? (Pausa.) 

 Como vota o Podemos? 

 O SR. EZEQUIEL TEIXEIRA (PODE-RJ. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o Podemos vai orientar “não”. 

Eu quero aproveitar este tempo para fazer um esclarecimento sobre o que 

está sendo falado, sobre essa mostra de artes, mais uma aberração, que houve lá 

em São Paulo. 
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O que acontece é o seguinte: a pai, mãe, tia, tio, avó e avô, não há lei que 

permita a nenhum deles consentir em levar crianças a serem vítimas dos crimes de 

pedofilia, zoofilia ou qualquer outro crime. Afirma-se que a mãe consentiu — e é 

muito bom que isso seja gravado. Então, ela cometeu um crime. E ela já está sendo 

processada por isso. 

Nós vamos continuar defendendo a família brasileira. A família brasileira 

continua sendo a cellula mater da sociedade. Se tivermos famílias fortes, vamos ter 

uma nação forte. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o Solidariedade? (Pausa.) 

 O SR. LAERTE BESSA (PR-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

PR, Sr. Presidente, muda para “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O PR vota “não”. 

 Como vota o Solidariedade? (Pausa.) 

 Como vota o PCdoB? 

 O SR. DAVIDSON MAGALHÃES (PCdoB-BA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, a ONG Oxfam Brasil, na segunda-feira, apresentou um 

levantamento, um estudo segundo o qual apenas 5% da população, os mais ricos, 

recebem mensalmente o mesmo que os demais 95%. A desigualdade patrimonial é 

igualmente escandalosa: seis brasileiros concentram a mesma riqueza que os 100 

milhões mais pobres da sociedade. Esta é a sociedade em que nós vivemos. 

A carga tributária regressiva penaliza os mais pobres do nosso País. O 

Governo, em relação a esses mais pobres, tira as políticas sociais, ataca as políticas 

sociais, aumenta a desigualdade, mas aos grandes empresários dá REFIS e quer 

pegar moeda podre, para servir de instrumento... Nós já vimos que todas as 
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desonerações que aconteceram aqui não aumentaram nem o emprego, nem a renda 

no País, só aumentaram os lucros. 

 O PCdoB vota “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PSC? (Pausa.) 

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO - O Governo, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PPS? 

 O SR. ARNALDO JORDY (PPS-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

PPS vota “não”, Sr. Presidente. 

O Sr. Rodrigo Maia, Presidente, deixa a cadeira da 

Presidência, que é ocupada pelo Sr. JHC, 3º Secretário. 

 O SR. LINCOLN PORTELA - Sr. Presidente, o PRB. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Pois não. 

 O SR. LINCOLN PORTELA (PRB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, aproveitando o entrevero aqui no plenário, eu quero dizer que a 

questão da ideologia de gênero foi abarcada por aqueles que seguem Marcuse, 

Engels, Marx ou outros. Porém, a ideologia de gênero não é uma coisa da 

Esquerda. Ela, lamentavelmente, nasce no empresariado americano, europeu, um 

grande comércio mundial.  

E o Brasil é terreno fértil para a pedofilia. O Brasil é terreno fértil, pelas redes 

sociais, para todo tipo de imoralidade possível. Isso é um grande mercado, e nós 

temos de ficar atentos a isso. 

 Em relação à matéria, o PRB encaminha o voto “não”, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Como vota o PHS? (Pausa. 

 Como vota o PSC? (Pausa.) 
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 Como vota o PSOL? 

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

Sr. Presidente, o PSOL vota “não” porque vê com muita preocupação mais essa 

iniciativa, que pode até ser bem-intencionada, de aliviar o lado do empresariado. 

Lembro que não é o pequeno, o micro. Aqui, é o grande também, que compõe a 

maior parte dos 14% dos 17 milhões de empresários de todo tipo no Brasil, que vai 

ser beneficiado. Aliás, meio por cento desses 14% é responsável pela maior parte 

dos débitos.  

Então, vamos estimular o comércio paralelo de precatórios, que já existe — 

há até empresa para fazer isso. Cessão de direitos também vai ser objeto de 

negociação, dos maiores e mais endividados sobre os pequenos. Portanto, há uma 

injustiça fundamental. 

 Por fim, estou torcendo para que as pessoas aqui não vão à Capela Sistina... 

 (Desligamento automático do microfone.) 

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PSC-RJ. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o PSC encaminha “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - PSC, “sim”. 

 A SRA. LEANDRE (PV-PR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, o PV orienta “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Deputado Diego Garcia, como vota o PHS? 

 O SR. DIEGO GARCIA (PHS-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o PHS vai encaminhar o voto “não”. 

 Com relação à performance que aconteceu no Museu de Arte Moderna de 

São Paulo, alguns falaram aqui sobre apologia. Quero deixar claro que quem está 
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defendendo esse pedófilo está fazendo apologia à pedofilia aqui também, no 

plenário. Foi um absurdo o que aconteceu na cidade de São Paulo, foi um absurdo o 

que aconteceu no Museu de Arte Moderna. 

 Nós acreditamos na Justiça brasileira e temos certeza de que muito em breve 

esse cidadão vai fazer a sua performance na cadeia, na cela. Lá não vai haver 

criancinha para acariciar ele. 

 Nós encaminhamos o voto “não”, mas repudiamos as falas em defesa desse 

pedófilo, desse criminoso... 

 (Desligamento automático do microfone.) 

 O SR. JOÃO DERLY - Sr. Presidente, a Rede. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Por favor. Como vota a Rede? 

 O SR. JOÃO DERLY (REDE-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, é extremamente importante rejeitar esta emenda. Votamos um REFIS 

imensamente benevolente para com as empresas do nosso País, que poderão 

utilizar essa amortização, primeiro, dos precatórios. Lembro que existe um mercado 

paralelo que chega a pagar a quem compra precatórios de 15% a 20% do valor. 

Além disso, sobre os bens imóveis, há o ônus da União na avaliação desses imóveis 

e, depois, para fazer o leilão. 

 Diante disso, é extremamente importante rejeitar esta emenda, já que passou 

aqui um REFIS extremamente benevolente para com as empresas. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Alguém mais quer orientar? 

 O SR. MARCOS MONTES (PSD-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o PSD muda a orientação para “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - O PSD muda para “não”. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 287.3.55.O               Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 03/10/2017  Montagem: 5199 
 
 

 124 

 Vou chamar para falar pela Liderança do PSB o Deputado Danilo Forte. 

(Pausa.) 

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO (Bloco/PP-PB. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, enquanto o Deputado Danilo Forte se dirige à tribuna, com 

todo o respeito ao Deputado Luiz Carlos Hauly, que está cuidando da nossa futura 

reforma tributária, que é imprescindível para este País, o Governo, neste tema 

específico, para preservar aquilo que tenho dito em todas as votações, o acordo que 

foi feito — e está prevista no acordo a dação em pagamento, nos moldes da Lei nº 

13.259, de 16 de março de 2016 —, vai encaminhar o voto “não”. 
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 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Com a palavra o Deputado Danilo Forte. 

 O SR. DANILO FORTE (PSB-CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, é importante que o Plenário se atente para este momento, para esta 

votação. Estamos num momento de grande crise econômica, estamos num 

momento em que as empresas estão com muita dificuldade de pagar suas contas, 

estamos num momento em que há um universo de empresários que querem 

regularizar sua situação e que precisam de uma oportunidade para ressarcir o 

pagamento dos seus débitos fiscais e, ao mesmo tempo, recuperar as empresas e 

gerar emprego. O que gera emprego é empreendedorismo. 

Nós não podemos usar aquela falácia de que a disputa é do grande contra o 

pequeno, é do micro contra o médio. Essa situação é generalizada, está em todo o 

País, em todos os segmentos, salvo alguns segmentos mais voltados para o 

agronegócio ou para a exportação. Mesmo assim, há empresas em dificuldades 

devido ao aumento da taxa de juros desproporcional que vivemos nos últimos 3 

anos, devido à inconstância e à insegurança geradas a partir de uma crise política.  

 Temos a oportunidade de fazer com que os menores e os que estão mais 

endividados se reergam e oxigenem as suas empresas. Temos que abrir espaço 

para a negociação. Nada é mais salutar para o devedor do que poder negociar com 

o credor títulos que são emitidos pelo próprio credor, ou seja, títulos do próprio 

Governo, precatórios, algumas ações em que possa fazer uma compensação entre 

aquilo que tem a receber e o que tem a pagar. Nada é mais justo do que fazer, na 

negociação, na compensação entre o dever e o haver, exatamente um encontro de 

contas.  
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Nós podemos abrir uma oportunidade para a recuperação de muitas e muitas 

empresas, inclusive das que quebraram agora, com a crise econômica, empresas 

que têm contas para receber do Governo, como estaleiros e empresas de grande 

porte, geradoras de emprego, que poderão inclusive se reabilitar diante de uma 

possibilidade como esta. 

 Este é o momento de o Congresso Nacional reafirmar o seu compromisso 

com a retomada da economia, com a retomada do emprego, com as condições 

necessárias. Não para se vingar dos empresários. Os empresários não são 

responsáveis pela crise econômica. Existe empresário do bem e existe empresário 

do mal. Mas V.Exas. podem ter certeza de que quem gera emprego é empresário. O 

Estado brasileiro não aguenta, sozinho, pagar essa conta. Então, ou buscamos 

alternativa para fomentar a economia e fazer com que as empresas fluam no seu 

curso, gerem empregos e gerem impostos, voltem a contribuir inclusive com o 

próprio Fisco, ou matamos setores da economia, impedimos os pequenos de se 

recuperarem. O peso-pesado da taxa SELIC ou a cobrança abusiva de multas e 

impostos faz com que as contas ganhem dimensões tais que essas empresas não 

encontram amparo para se recuperar. No momento em que há uma oportunidade de 

fazer uma compensação de crédito e débito, facilita-se de forma extraordinária esse 

reencontro. 

 Nós temos que acabar com os preconceitos. Os Estados Unidos, a maior 

nação capitalista do mundo, quando fizeram a sua repatriação, não tiveram a 

preocupação de discutir a origem dos recursos. Eles saíram da crise de 2008 para 

2009 reintegrando ao capital americano mais de 1 trilhão de dólares, exatamente 

porque repatriaram os recursos de todos aqueles que queriam repatriar recursos. 
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 Aqui nós ainda fazemos uma discussão poética, cultural talvez ou muito 

ideológica que fragmenta esse tecido. Só que muita gente está precisando de 

dignidade para sustentar a família. Muita gente, há 4 anos, 5 anos, bate na porta da 

empresa todos os dias, às 5 horas da manhã, e não encontra emprego. Nordestinos 

atravessaram 5 anos de seca e só têm uma alternativa hoje: a industrialização do 

Nordeste. E a industrialização do Nordeste precisa de empresas e de 

empreendedores. E os empreendedores só irão para lá se tiverem regularizadas as 

suas contas com o Fisco, com a Receita Federal. Se estiverem devendo, não terão 

capacidade de obter crédito para abrir empresa no Nordeste, para pegar 

financiamento do Fundo Constitucional do Nordeste ou do Centro-Oeste para abrir 

empresa.  

 É necessário que este Plenário tenha essa compreensão. Se nós formos viver 

sempre sob a tutela das equipes econômicas, sempre seremos subjugados ao 

atraso econômico consistente em que o Brasil vive. Não querem que o Brasil cresça, 

que o Brasil se desenvolva, que abra oportunidades de emprego. Exatamente nesta 

votação, eu peço aos partidos de Oposição, que têm uma preocupação, no seu 

discurso social, de dizer que querem gerar emprego no Brasil, que compreendam 

que esta é a oportunidade, porque facilita a geração de empregos e facilita para os 

empresários, para os empreendedores — micros, pequenos, médios e grandes — 

pagarem a sua conta. 

Então, eu faço aqui uma conclamação, uma conclamação do bem, uma 

conclamação daqueles que querem ver um país do tamanho de um continente, um 

país que é a oitava economia do mundo, um país que tem um potencial fantástico de 

desenvolvimento, mas que está amarrado sempre à tutela de uma burocracia que o 
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impede de crescer... Vamos desamarrar o Brasil! Vamos quebrar os dogmas! Vamos 

sair da discussão ideológica, que muito mais atrapalha do que ajuda o Brasil a 

crescer! 

Nós temos que ter, neste momento, uma consistente visão de futuro. E 

consistente visão de futuro, neste momento, significa salvar as empresas, para que 

a economia seja retomada com vigor, com força, para mostrarmos ao mundo que o 

Brasil é capaz de sair das crises pela sua própria força.  

A classe política é muito cobrada, não só pelos desvios de recursos que 

estampam as manchetes dos jornais, não só por haver a cada dia uma nova 

denúncia, mas também e fundamentalmente porque não é capaz de apresentar um 

horizonte de construção para o futuro. O povo brasileiro quer saber como vamos 

viver amanhã, o povo brasileiro quer saber qual caminho o País vai tomar. Para um 

país como o Brasil, com as características que tem, com a riqueza que tem em todas 

as suas regiões, só há um caminho: liberar as empresas para gerarem emprego.  

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Agradeço ao Deputado Danilo Forte. 
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 O SR. LAERTE BESSA - Vamos votar, Sr. Presidente! Vamos votar! 

 O SR. NELSON PADOVANI (PSDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 

- Sr. Presidente, o Deputado Nelson Padovani, do PSDB, votou com o partido. 
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 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Concedo a palavra ao Deputado Paulo Teixeira, 

pela Minoria. 

 O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no último domingo, o jornal Folha de S.Paulo 

publicou uma pesquisa de intenção de votos para a Presidência da República. E, 

pasmem, Sras. e Srs. Deputados, depois de mais de 20 horas de críticas do Jornal 

Nacional ao Presidente Lula, de perseguição ao Presidente Lula; depois de mais de 

7 ações judiciais, de perseguição jurídica; depois de uma condução coercitiva que 

mexeu com toda a sua família, inclusive levando sua esposa à morte, quem lidera a 

corrida para a Presidência da República? Exatamente o ex-Presidente Lula. 

 O ex-Presidente Lula lidera a pesquisa para a Presidência da República, 

porque, de um lado, refresca na memória do povo brasileiro um momento de grande 

crescimento, geração de emprego, distribuição de renda, inclusão social, direitos, 

como ocorreu em seu Governo. De outro lado, desperta também um sentimento de 

que o Presidente Lula é a melhor pessoa para fazer a passagem desta crise que nós 

estamos vivendo na sociedade brasileira. 

 Depois dessa pesquisa que penetra toda a sociedade brasileira e mostra que 

ele, de longe, é aquele que tem mais condições para governar e que tem intenção 

de votos na população brasileira, o próprio jornal Folha de S.Paulo tentou diminuir 

essa grande notícia, quando, no dia seguinte, colocou o mesmo item na pesquisa 

para saber o que os brasileiros pensam, ao perguntar se o Presidente Lula deveria 

ou não ser condenado. 

 Pela Constituição, a condenação de uma pessoa se dá por provas. Não é 

como se fosse um mercado, um leilão, como se tivesse o pronunciamento de 
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torcidas, como se fosse um Big Brother. O jornal Folha de S.Paulo pega a opinião 

das pessoas, certamente muitas delas influenciadas pelos grandes meios de 

comunicação, que querem sim condenar o Presidente Lula, mas não trabalha o tema 

jurídico propriamente dito.  

 Esses grandes meios de comunicação querem condenar o Presidente Lula 

exatamente porque ele lidera a corrida para a Presidência da República. Querem 

tirá-lo da corrida presidencial. Pelo meio jurídico, pelo tapetão, querem retirá-lo de 

uma corrida presidencial que ele lidera muito à frente de todos os outros candidatos.  

 Na democracia, a forma correta de retirar um adversário é pela eleição, é pela 

disputa, e não na tentativa de influenciar os juízes que julgam um recurso no 

Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul. Tentam influenciá-los para 

condenar o Presidente Lula, numa ação sem nenhuma prova.  

 Vejam: já investigaram o Presidente Lula de cima a baixo, não acharam uma 

conta no exterior, não acharam qualquer prova de enriquecimento ilícito. Mas há 

uma sanha condenatória que mobiliza grande parcela do Estado brasileiro no Poder 

Judiciário, no Ministério Público, na Polícia Federal, com o objetivo de tirá-lo da 

disputa. 

 Por isso, eu quero aqui dizer: o povo brasileiro quer o Presidente Lula como 

Presidente da República, e essa persecução judicial é uma perseguição política que 

se utiliza do Judiciário para retirá-lo das eleições. 

 Ontem nós vimos um claro resultado do abuso judicial. O Reitor da 

Universidade Federal de Santa Catarina suicidou-se depois de deixar, tempos antes, 

uma carta dizendo que a prisão efetuada contra ele foi uma arbitrária, foi uma prisão 
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ilegal, foi uma perseguição do aparato policial e judicial contra uma pessoa honesta 

e de bem. 

 Isso demonstra, senhoras e senhores, que um dragão saiu do fundo da lagoa 

neste País, que é o Poder Judiciário. Parcelas do Poder Judiciário querem extrapolar 

os limites constitucionais e exercer autoritariamente a perseguição política contra 

cidadãos brasileiros. O que fizeram com aquele reitor é digno e necessário de 

reflexão por parte da sociedade, para que se pense em punir severamente a juíza 

que proferiu aquela decisão, o Ministério Público e a Polícia Federal, que 

comungaram com aquela decisão. 

 Por isso, senhoras e senhores, é tempo de, nesta Casa, decidirmos pela 

aprovação de uma lei sobre abuso de autoridade. 

 Eu vi a reação da bancada de Santa Catarina. Todos os espectros políticos — 

todos! — estão revoltados com o que aconteceu em Santa Catarina. O reitor não era 

acusado de corrupção. Ele apenas, orientado pela Controladoria-Geral da União e 

pela Advocacia-Geral da União, fez um pedido para conhecer o inquérito e saber o 

que se pretendia investigar na Universidade. E por isso foi condenado por obstrução 

à Justiça. Não só o condenaram, mas também o impediram de frequentar a 

Universidade, impondo-lhe uma série de regras. 

 Na verdade, esse homem, que era um homem de bem, que tinha moral e 

honra, viu a sua honra ferida e preferiu entregar a sua vida a passar por esse 

vexame público. 

 Nós queremos um Judiciário independente, autônomo, que decida e que 

tenha independência para decidir, mas não admitimos um Judiciário irresponsável, 

como ocorreu no caso da juíza que proferiu essa decisão. Também não admitimos 
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uma polícia irresponsável, como no caso da delegada que veio da Operação Lava-

Jato e que carrega consigo aquela vontade de aparecer nos meios de comunicação 

de massa e fazer uma ação de espetacularização. 

 Se o juiz quer aparecer, se o promotor quer aparecer, se a delegada quer 

aparecer para a opinião pública, eles devem ser afastados das suas instituições para 

fazer política ou atuar em outros meios para fazer sucesso. Mas não podem querer 

fazer sucesso sobre a honra alheia, não podem querer fazer sucesso passando por 

cima da honra de pessoas que têm que ser respeitadas. 

 É por isso que a nossa Constituição exige o respeito a um princípio caro, para 

nós da sociedade e para a Constituição, que é o princípio da presunção da 

inocência. 

 Portanto, Sr. Presidente, Srs. Líderes, convoco todos para aprovarmos neste 

plenário uma lei que trate do abuso de autoridade, porque esse reitor que morreu em 

Santa Catarina foi vítima de um crime praticado pelo Estado brasileiro e pelos seus 

agentes. Nós não podemos mais assistir a essa cena impassíveis, como se ela não 

tivesse a ver com... 

 (Desligamento automático do microfone.) 
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 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Vamos iniciar o processo de votação.  

 Em votação a matéria. 
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 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Aqueles que forem pela aprovação da emenda 

destacada permaneçam como se acham. (Pausa.)  

 A EMENDA FOI REJEITADA.  
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 O SR. JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente, só uma questão de ordem, por 

favor. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Pois não, Deputado. 

 O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Questão de ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, acabou agora uma reunião com vários Líderes e o 

Presidente da Casa e houve uma decisão, independentemente de concordância com 

o mérito, no sentido de que nós iríamos votar o restante da reforma política.  

 Se nós observarmos esses destaques — parece-me que com exceção de um, 

porque há acordo —, veremos que todos os demais não são destaques importantes, 

são destaques periféricos da matéria, que não impactam em nada aquilo que já foi 

votado, conforme eu estou sendo informado pela assessoria.  

 Qual é o meu apelo aqui? E gostaria que V.Exa. consultasse os Líderes a 

respeito disso. Aqueles destaques que não são fundamentais, para os quais não há 

acordo ou que não têm importância nenhuma, eu pediria que fossem retirados para 

que entrássemos imediatamente na votação da reforma, senão não vamos votá-la. E 

nós queremos votar a reforma, independentemente de ter maioria para um lado ou 

para outro. 

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente, lamento... 

 O SR. LAERTE BESSA - Boa ideia, Sr. Presidente. Boa ideia. 

 O SR. JOSÉ GUIMARÃES - Então, faço esse apelo, Sr. Presidente. 

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente, lamento ter sido atropelado... 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Há um destaque da bancada do PT. 

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, a votação foi claramente favorável ao texto. V.Exa. inverteu 
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o resultado. Lamento ter sido atropelado nesse destaque de importância econômica 

para a recuperação do Brasil. 

 O SR. DANILO FORTE (PSB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, como não foi declarado ainda o resultado, poderia ser feita votação 

nominal? 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Como? 

 O SR. DANILO FORTE - Como não foi declarado o resultado da votação do 

destaque, a votação poderia nominal? 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Deputado Danilo, ainda não estamos em tempo 

de pedir verificação da votação. 

 O SR. DANILO FORTE - Mas o equilíbrio do Plenário causou dúvida. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Como? 

 O SR. DANILO FORTE - O equilíbrio do Plenário pode causar dúvida para 

quem está na Mesa, porque eu vi mais gente sem reagir do que levantando as 

mãos. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Por isso existe o instrumento de votação 

nominal, desde que haja prazo com base no Regimento Interno. 

 O SR. DANILO FORTE - V.Exa. poderia fazer de ofício. 

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO  Sr. Presidente, vamos atrasar o processo de 

votação... 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Tem a palavra o Deputado Mauro Pereira. 

 O SR. MAURO PEREIRA - Sr. Presidente JHC, é muito importante 

terminarmos todos os destaques do REFIS. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Perfeitamente. 
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 O SR. MAURO PEREIRA - O REFIS também é de extrema importância para 

o País, para os nossos empreendedores. Nós devemos votar os destaques. Depois 

os Deputados ficam aqui para a votação da reforma política. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Nós temos que votar. Se não avançarmos, não 

votaremos. 

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Mas não precisa atropelar. Não precisa 

atropelar. E eu pedi que tivesse calma. Não foi dado... Foi atropelado. 
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 O SR. PRESIDENTE (JHC) Sobre a mesa requerimento com o seguinte teor: 

  Senhor Presidente, 

  Requeremos, nos termos do Artigo 161, inciso I e § 

2º, do Regimento Interno, destaque do artigo 11, § 1º, 

inciso V, da EA 01. 

  Erika Kokay 

  Sala das Sessões, 27/9/17 
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 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Para falar contrariamente à matéria, concedo a 

palavra ao Deputado Caio Narcio. (Pausa.) 

 O SR. JOÃO DANIEL - Sr. Presidente, quero registrar rapidamente que estão 

neste plenário representantes do Coletivo Quilombo... 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Deputado João Daniel, V.Exa. me permite. 

Estamos em processo de encaminhamento. 

 O SR. JOÃO DANIEL - Só para terminar o registro. Estão no plenário os 

representantes... 

 (O microfone é desligado.) 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Deputado Mauro Pereira, por favor, V.Exa. 

falará contrariamente ao requerimento? (Pausa.) 

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO - Sr. Presidente, só para avançar nesse 

processo, há acordo para o Destaque nº 29. Há acordo para o Destaque nº 29. 

Então, para orientar, mas sem aprovação do destaque, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Vamos para orientação? (Pausa.) Vamos para a 

orientação do destaque. 

 Como vota o PMDB? 

 O SR. NEWTON CARDOSO JR (PMDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, a orientação é de acordo. Todos vamos acatar esse 

destaque. Portanto, caso não haja nenhuma manifestação contrária, que todos os 

partidos possam votar “não”.  

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO (Bloco/PP-PB. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O voto é “não” para todos, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - O voto de toda a base é “não”. 
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 O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

O voto é “não” para todo o mundo, Sr. Presidente. 

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO - O destaque é do PT, o Governo está de 

acordo, a base também, nós estamos...  

 O SR. CARLOS ZARATTINI - Quero parabenizar a Deputada Erika Kokay. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Posso colocar em votação? 
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 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Em votação. 
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 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Aqueles que forem pela aprovação permaneçam 

como se acham. (Pausa.) 

 SUPRIMIDO O TEXTO. 
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 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Sobre a mesa destaque de bancada com o 

seguinte teor: 

  Senhor Presidente,  

  Nos termos do art. 161, § 2º, combinado com os 

arts. 161, inciso I e 117, IX, do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, requeremos destaque para 

votação em separado do artigo 15 do PLV nº 23/17, 

apresentado à MPV 783/17, com a finalidade de 

aprovação. 

  Sala das Sessões, 26 de setembro de 2017. 

  PTB 

  Vice-Líder 

  Dep. Nelson Marquezelli 
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 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Para falar contra a matéria, com a palavra o 

Deputado Beto Mansur. (Pausa.) 

 O SR. LAERTE BESSA - Vamos passar à orientação direto, Sr. Presidente. 

 O SR. NEWTON CARDOSO JR - O Deputado Beto Mansur vai falar, 

Presidente. O Deputado Beto Mansur manifestou que iria falar nesse destaque. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Falar contra a matéria. Perfeitamente, mas onde 

está o... 

 A SRA. MARINHA RAUPP (PMDB-RO. Pela ordem. Sem revisão da 

oradora.) - Sr. Presidente, a Deputada Marinha Raupp nas votações anteriores votou 

com o partido. 

 O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, se há acordo, vamos votar. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Podemos passar à orientação? 

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO (Bloco/PP-PB. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Neste destaque não há acordo, Sr. Presidente. 

 O SR. LAERTE BESSA - Vamos orientar. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Então, vamos à orientação. 

 Como vota o PMDB? (Pausa.) 

 Como vota o PT? (Pausa.) 

 Como vota o PSDB? (Pausa.) 

 Como vota o PSD? (Pausa.) 

 O SR. LAERTE BESSA (PR-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, todos votam “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Todos votam “não”? 
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 O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

O PT orienta o voto “não”, Sr. Presidente. 

 O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Todos votam “não”. Parece que todos votam “não”. 

 Vamos falar! 

 O PPS orienta o voto “não”. 

 O SR. GLAUBER BRAGA - Sr. Presidente, para ser contra o destaque, o 

voto é “não”? É isso? 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - É isso. É “não”. 

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO - Sr. Presidente, alguém vai encaminhar? 

(Pausa.)  

 O SR. NEWTON CARDOSO JR - Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um 

encaminhamento a respeito deste destaque. 

 O SR. PRESIDENTE (JHC) - Pois não. 

 O SR. NEWTON CARDOSO JR (PMDB-MG. Sem revisão do orador.) - 

Estamos tratando de um destaque de extrema importância para a finalização do 

texto. 

 O art. 112 do Código Tributário Nacional estipula que, em caso de dúvida a 

respeito de qualquer matéria tributária, a decisão deverá ser a favor do contribuinte. 

 Acontece que, na esfera administrativa da Receita Federal, no Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais — CARF, é dito que as Turmas deverão ser 

formadas por Presidentes e Vice-Presidentes. Os Vice-Presidentes de cada Turma 

sempre serão indicados pelo contribuinte. Os Presidentes de Turmas, no âmbito do 
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Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sempre serão integrantes da Receita 

Federal. 

 Nesta condição e nesta construção, sempre há uma disputa no caso de 

empate nas votações. Atualmente, quando há esse empate nas votações, os 

Presidentes das Câmaras têm o direito de votar pela segunda vez. Portanto, há o 

voto de qualidade dos Presidentes das Câmaras. 

 Sr. Presidente, historicamente, em mais de 90% dos casos, essas decisões 

são sempre contrárias ao interesse do contribuinte e contrárias ao art. 112 do 

Código Tributário Nacional, que estipula que, em caso de dúvida ou empate, deveria 

ser acatado o recurso do contribuinte ou não acatado o recurso da Receita Federal. 

 Portanto, Sr. Presidente, este destaque de extrema importância do PTB, 

partido que parabenizo, tem a função de acabar com esse voto de qualidade, para 

que, em caso de empate nas Câmaras, em quaisquer que sejam elas, o art. 112 do 

Código Tributário sempre seja levado em consideração, a fim de que o voto, no caso 

de empate, seja a favor do contribuinte. 

 Nesse sentido, peço aos membros da Casa que votem “sim”, para trazermos 

do PLV essa alteração de fundamental importância para o desenvolvimento do setor 

produtivo e incorporá-la na emenda aglutinativa. 

 Muito obrigado. 

  O Sr. JHC, 3º Secretário, deixa a cadeira da 

Presidência, que é ocupada pelo Sr. Rodrigo Maia, 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PT? 
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 O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

O PT vota “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PP? (Pausa.)  

 Como vota o PSDB? 

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, a minha opinião é pessoal: o CARF não tem correção — foi 

ferido de morte, foi maculado. O auditor fiscal federal que votar favoravelmente a 

empresário, mesmo que esteja correto, pode arriscar perder a sua carreira. 

 O CARF deveria ser extinto. Deveríamos procurar um outro meio de 

conciliação do contencioso tributário. O Brasil tem 2 trilhões de contenciosos 

tributários e 3,3 milhões novas ações por ano — 9 mil por dia. O que precisamos é 

fazer uma restruturação tributária completa no País. É o que eu estou propondo. 

 Sr. Presidente, este é o pior REFIS dos últimos 15 anos, e a crise é dez vezes 

maior. Portanto, vamos ter que fazer outro REFIS já, já. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PSD? (Pausa.) 

 Como vota o PR? (Pausa.) 

 Como vota o PSB? 

 O SR. RODRIGO MARTINS (PSB-PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

O PSB encaminha “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o DEM? 

 O SR. ALBERTO FRAGA (DEM-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, amanhã, às 10 horas, neste plenário, vai ser instalada uma 

Comissão Geral que vai tratar das mortes de policiais em todo o Brasil. Eu quero 
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pedir a presença dos Deputados que militam na área de segurança pública e a 

presença daqueles que são simpáticos à causa. 

 Amanhã nós precisamos mostrar para o País o que está acontecendo aqui no 

Brasil. Estão ocorrendo muitas mortes. Quase dois policiais são assassinados por 

dia. Amanhã, às 10 horas, aqui neste plenário, uma Comissão Geral vai discutir o 

assunto. 

 Com relação a este destaque, o Democratas vai encaminhar o voto “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PSD? (Pausa.) 

 O SR. RODRIGO MARTINS - O PSB é “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. EDMAR ARRUDA (PSD-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o PSD encaminha o voto “sim”. 

 O SR. ALFREDO KAEFER - O Bloco PTB/PROS/PSL, Sr. Presidente... 

 O SR. EDMAR ARRUDA - O PSD está com a palavra. Só 1 minutinho, 

Deputado Alfredo Kaefer. 

 O SR. ALFREDO KAEFER - Pois não, Deputado Edmar Arruda. 

 O SR. EDMAR ARRUDA - O PSD é favorável à emenda, porque há uma 

coerência. Se o Código Tributário prevê que, no caso de empate, a decisão é pró-

contribuinte, no CARF não pode ser diferente. Esta emenda é extremamente 

importante para que haja afinidade, ou seja, paridade com o Código Tributário. 

 Portanto, o PSD vota favoravelmente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PR? (Pausa.) 

 Como vota o PRB? (Pausa.) 

 Como vota o PDT? (Pausa.) 

 Como vota o Bloco PTB? 
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 O SR. ALFREDO KAEFER (Bloco/PSL-PR. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PTB/PROS/PSL vota “sim”. 

 Há um princípio universal de todos os juízes, que o Código Tributário Nacional 

também contempla: todo empate é sempre pro reo. A única diferença que havia era 

no CARF, no qual, em caso de empate, o Governo levava todas as decisões. 

 Há uma emenda a esse texto que proclama que Presidente e Vice-Presidente 

também podem ser indicados pela sociedade civil, pelos contribuintes. Hoje o 

regulamento permite que apenas o Governo indique a esses postos. 

 Então, é “sim” o voto do Bloco PTB/PROS/PSL. 

 O SR. BETO MANSUR - O PRB quer encaminhar, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PRB? 

 O SR. BETO MANSUR (PRB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Srs. 

Parlamentares, é importante esta informação, porque nós estamos mexendo com 

algo fundamental para se fazer justiça tributária no Brasil. 

 Quando um fiscal multa uma empresa, e esta recorre, tudo isso chega ao 

CARF. Quando há empate em uma votação, quem desempata é o Presidente. 

Quase 90% das decisões são pró-Fazenda. A Receita Federal quer ser algo à parte 

da economia brasileira. Nós não podemos permitir uma coisa dessas. Se há empate, 

na Justiça, a decisão é pro reo, pró-contribuinte. 

 Por isso, o voto é “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O PRB vota “sim”. 

 Como vota o PDT? (Pausa.) 

 A SRA. BRUNA FURLAN (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - 

A Deputada Bruna Furlan votou com o partido nas votações anteriores. Obrigada. 
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 O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR (PDT-BA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o PDT acredita que, em caso de dúvida, deve-se decidir 

pró-sociedade. 

 Então, encaminha o voto “não”.  

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PT? (Pausa.)  

 Como vota o PP? 

 O SR. ARTHUR LIRA (Bloco/PP-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o Partido Progressista e o bloco acham que essa discricionariedade 

do voto de minerva do Presidente do CARF não é aplicável à realidade do mundo 

jurídico atual. 

 Então, o PP concorda com o destaque e orienta o voto “sim”.  

 O SR. LAERTE BESSA (PR-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PR 

vota “sim”, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O PR vota “sim”. 

 Como vota o Podemos? (Pausa.)  

 Como vota o Solidariedade? (Pausa.) 

 Como vota o PCdoB? 

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

oradora.) - Em dúvida, pelo réu. 

 O PCdoB vota “sim”, com consciência. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PSC? 

 O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PSC-RJ. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O PSC vota “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PPS? (Pausa.)  
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 O SR. GENECIAS NORONHA (SD-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 

- O Solidariedade vota “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O Solidariedade vota “sim”.  

 Como vota o PPS? (Pausa.)  

 Como vota o PHS? (Pausa.)  

 Como vota o PV? (Pausa.)  

 Como vota o PSOL? 

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

Há pouco tempo, o CARF reviu uma dívida de 25 bilhões de reais do Itaú. V.Exas. 

imaginem se a regra mudar! Imaginem se, então, a partir deste momento, as 

decisões passarem a ser prioritariamente voltadas para os devedores; em português 

claro, para os grandes devedores, que são aqueles que têm potencial — para utilizar 

uma palavra simbólica — de apresentar esse tipo de recurso. 

 Na dúvida, decide-se a favor da sociedade, sim, mas a favor da sociedade de 

modo que esses recursos sejam voltados para saúde, educação, assistência social, 

e não para perdoar as dívidas do Itaú. 

 Por esse motivo, o PSOL vota “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O PSOL vota “sim”. 

 O SR. ANTÔNIO JÁCOME (PODE-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 

- Sr. Presidente, o Podemos orienta “sim”. 

 O SR. ARNALDO JORDY (PPS-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o PPS vota “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O PPS vota “não”. 
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 O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o PSOL vota “não”. 

 O SR. ARNALDO JORDY - O PPS também vota “não”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PHS? 

 O SR. DIEGO GARCIA (PHS-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

PHS vota “não”. 

 O SR. ANTÔNIO JÁCOME - O Podemos orienta “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O Podemos orienta “sim”. 

 Como vota a REDE? (Pausa.) 

 Como vota o PV? 

 A SRA. LEANDRE (PV-PR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O PV 

vota “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota a Minoria? 

 O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, eu quero conversar com os colegas Parlamentares, porque este voto 

de desempate, para ser dado exatamente em nome da sociedade, deve ser daquele 

que representa uma carreira de Estado. 

 Ouvi um dos colegas dizer que, em caso dúvida, deve ser pro reo. Não! Aqui 

nós estamos tratando de casos de dívidas tributárias. Se há um empate, é sinal de 

que há uma controvérsia grande. Em defesa do interesse de toda a sociedade, deve 

votar aquele que representa uma carreira de Estado e, portanto, faz uma análise 

muito mais em defesa do interesse da sociedade como um todo. 

 Por isso, o desempate deve ser de quem representa a estrutura 

governamental, representa a estrutura que fala em nome de toda a sociedade... 
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 (Desligamento automático do microfone.)   

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - A Minoria vota “não”? (Pausa.)   



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 287.3.55.O               Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 03/10/2017  Montagem: 5199 
 
 

 155 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Em votação. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Aqueles que forem a favor do destaque 

do PTB permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 APROVADO. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Destaque nº 13.  

  Sr. Presidente,  

  Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

161, inciso I, e § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, destaque para votação em separado do art. 

16 do PLV 23/2017, para fins de inclusão, onde couber, 

na emenda aglutinativa nº 1 apresentada pelo relator. 

  Sala das Sessões, em 27 de setembro de 2017. 

Deputado Arthur Lira 

Líder do Bloco PP/AVANTE 
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Para falar a favor, tem a palavra ao 

Deputado Caio Narcio. (Pausa.) 

 Tem a palavra o Deputado Renato Molling.  

 O SR. RENATO MOLLING (Bloco/PP-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este Destaque nº 13 é muito importante, porque 

hoje o Brasil precisa exportar principalmente produtos manufaturados que gerem 

emprego aqui dentro do País e tragam divisas de fora através da exportação. Este 

destaque facilita o processo. 

 Hoje o Brasil é o maior exportador de tabaco em folha do mundo, mesmo 

havendo dificuldade na exportação, em função de um dispositivo que diz que todo 

maço tem que conter 20 unidades. Isso dificulta a exportação, porque muitos países 

produzem maços diferentes: com 5 cigarros, com 10 cigarros, com 20 cigarros ou 

com 30 cigarros. Isso faz com que o Brasil não consiga exportar para muitos países. 

 Este destaque só traz coisas positivas, pois aumenta a arrecadação em torno 

de 1 bilhão e 500 milhões de dólares por ano e gera mais empregos aqui no Brasil. 

Por isso, o Partido Progressista fez este destaque e espera o apoio desta Casa, a 

fim de que, com criatividade, este importante setor possa continuar gerando 

emprego. 

 Só no Rio Grande do Sul, temos em torno de 150 mil famílias que hoje ainda 

vivem da plantação de tabaco. Transformá-lo e industrializá-lo aqui, gerando mais 

divisas para o nosso País, é o objetivo deste destaque. 

 Por isso, o Partido Progressista orienta “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Para falar contrariamente, tem a 

palavra o Deputado Edmilson Rodrigues. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 287.3.55.O               Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 03/10/2017  Montagem: 5199 
 
 

 159 

 O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, além de todos os argumentos que já usamos aqui, há que se ter uma 

posição contundente e contrária em relação a este destaque, porque é o que 

chamamos popularmente de jabuti. 

 Na verdade, o que pretendem tanto o Destaque nº 13 quanto o Destaque nº 

30? Incluir, onde couber, na Emenda Aglutinativa nº 1, a determinação do número de 

unidades de cigarros que devem estar contidas no maço de cigarros — e define-se 

que são 20. O que isso tem a ver com a nossa lei?! 

 Não se pode aproveitar o debate de uma questão tão importante, de uma 

medida provisória tão polêmica, para introduzir jabutis — até podem ter importância 

para determinado ramo da indústria. Eu confesso a minha ignorância. A primeira 

impressão que tenho é que se queira reduzir o número de cigarros dos maços, mas 

nem sei quantos cigarros vêm em um maço, porque tive a sorte de não fumar, de 

não ter esse vício. 

 Então, Sr. Presidente, é de fundamental importância estabelecermos um 

rotundo e profundo “não”, para não desmoralizarmos ainda mais a nossa Casa. 

 Não quero que V.Exas. considerem isto um jabuti, mas, neste 1 minuto que 

me resta, peço o registro da leitura de um artigo do Sr. José Luís Alquéres, que é a 

favor da privatização do sistema — nisso eu discordo dele — e foi membro do 

Conselho Administrativo da ELETROBRAS, inclusive no Governo Temer. 

 Ele critica a forma desenvolvida pelo Governo Temer para privatizar o sistema 

elétrico, inclusive a PETROBRAS. (Mostra jornal.) 

  Ele analisa criticamente, porque, em vez de se criar um sistema que 

modernize e garanta o sistema energético para o século XXI, pode-se colocar o País 
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no atraso. Eu cito, portanto, alguém do pensamento liberal para criticar essa 

tentativa de se fazer caixa com o patrimônio público. 

 Aproveito para parabenizar a luta dos trabalhadores, representados pelo 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Pará e do Brasil. 

No caso do Pará, eu peço que haja um alargamento do prazo para a consulta... 

 (Desligamento automático do microfone.) 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Orientação de bancada. 

 Como vota o PMDB? (Pausa.)  

 Como vota o PP? (Pausa.)  

 O SR. ALCEU MOREIRA - Posso orientar? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PSD? (Pausa.)  

 Como vota o PR? (Pausa.)  

 O SR. ALCEU MOREIRA - Vou orientar pelo PMDB, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PMDB? 

 O SR. ALCEU MOREIRA (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

O que estamos pedindo nesta emenda é tão somente que se libere a quantidade de 

cigarros no maço. 

 Para a exportação — só para a exportação —, cada país tem uma cultura 

diferente em relação à quantidade de cigarros em cada maço. O fato de haver uma 

lei no Brasil que estabelece que só pode haver 20 cigarros em cada maço acaba nos 

tirando mercado. Poderíamos ter de 30% a 40% a mais de mercado, emprego e 

renda só com essa desregulamentação. 
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 Não se trata de um jabuti, porque essa legislação está na Lei do Imposto 

sobre Produtos Industrializados — IPI. A desregulamentação é absolutamente 

necessária, pois só ajuda, sem causar nenhum prejuízo a quem quer que seja. 

 O PMDB é a favor. 

 O SR. CARLOS ZARATTINI - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PT? 

 O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 

Sr. Presidente, V.Exa. deveria retirar essa emenda, porque ela é completamente 

estranha à matéria. Nós não estamos tratando aqui de questões relativas a cigarros 

e a fumos. Nós estamos tratando de REFIS, um programa... 

 O SR. ALCEU MOREIRA - A lei é do IPI. 

 O SR. CARLOS ZARATTINI – Não tem nada a ver!  

 O PT é a favor de retirar esse destaque — retirar! Ele não deveria ser votado. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PR? 

 O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (PR-MG. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o PR, em primeiro lugar, convida a todos aqui para 

debater, no dia 24 de outubro, no Auditório Nereu Ramos, os caminhos e soluções 

para a grave crise de segurança pública em nosso País. É importante acharmos 

caminhos para essa grave crise. 

 E, com relação a essa matéria, o PR libera a bancada. 

  O Sr. Rodrigo Maia, Presidente, deixa a cadeira da 

Presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Manato, 4º 

Suplente de Secretário. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Tudo bem, Deputado. 
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 Como vota o PP? (Pausa.) 

 Como vota o PSDB? (Pausa.) 

 O SR. EFRAIM FILHO - O Democratas, Sr. Presidente. 

 O SR. LUIS CARLOS HEINZE (Bloco/PP-RS. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O Partido Progressista vota “sim”.  

 Entendemos, sim, que essa é uma matéria tributária, trata de IPI, e vai 

aumentar a arrecadação no Brasil. Nós podemos exportar para países que compram 

carteiras com menos quantidade de cigarro. Não tem nada a ver! É muito melhor 

também para o controle da saúde no Brasil nós tirarmos o máximo possível de fumo 

do País. Quanto mais cigarros nós exportamos do Brasil, menos cigarros nós vamos 

ter aqui dentro. 

 Então, isso é extremamente importante, é uma matéria que o Brasil precisa 

para gerar emprego. As indústrias estão trabalhando hoje com 40% de ociosidade. É 

claro que parte também é devido ao contrabando. Mas nós ainda vamos resolver o 

problema da ociosidade, dos empregos e da arrecadação, que pode chegar a mais 

de 2 bilhões de reais por ano.  

 Por isso, o Partido Progressista e o Avante estão votando “sim” nesse 

destaque. 

 O SR. NEWTON CARDOSO JR (PMDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, peço licença para fazer um esclarecimento a respeito deste 

destaque.  

 Nós estamos tratando efetivamente de uma matéria tributária. E esclareço 

isso, pois a regulamentação da quantidade de produtos que podem estar contidos 
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numa embalagem de determinada mercadoria, especificamente dessa indústria, é 

regulada pela tabela do IPI, a TIPI.  

 Portanto, quando fazemos essa sugestão de permitir liberdade na 

quantificação dentro da embalagem, há zero alteração na condição de tributação, ou 

seja, não há qualquer concessão de qualquer benefício fiscal, não há qualquer 

alteração na tributação, e, mais ainda, permitirá um aumento da produção, um 

aumento da exportação, fazendo com que isso favoreça, sem nenhuma dúvida, 

diversos Estados... 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – A Maioria votou como? (Pausa.) A 

Maioria votou “sim”.  

 O SR. NEWTON CARDOSO JR - ...que poderão aumentar suas receitas de 

exportação e, com isso, também o emprego e a renda.  

 Por isso, nós orientamos o voto “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Como vota o PSB? 

 O SR. CÉSAR MESSIAS (PSB-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o PSB acha que a MP 783 trata de REFIS e não de aumentar a 

quantidade de cigarro em um maço de cigarros. Isso não tem nada a ver! É um 

verdadeiro jabuti o que se incluiu nesta matéria para atender à indústria do fumo. 

 O PSB vota “não”. 

 O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (PR-MG. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O PR muda para “sim.  

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Como vota o Democratas? 

 O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o Democratas é a favor da matéria, vota “sim”.  
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 Nós estamos aqui desburocratizando, Sr. Presidente. Este Plenário e o setor 

produtivo do País sempre pediram a eliminação de barreiras tributárias, a 

simplificação de procedimentos e a desburocratização das regulações, que são 

demasiadas no Brasil. 

 Então, através de medidas como essa, nós vamos aumentar em 20% a 

produção de um produto acabado no País. A balança comercial pode ter um 

superávit de mais de 1,5 bilhão de reais. Haverá a geração imediata de empregos. 

As indústrias do setor estão com mais de 40% da sua capacidade ociosa, pela falta 

desse estímulo, e essa venda é para a exportação, é para ganhar mercados 

consumidores lá fora. E o parecer da Receita, do Secretário Rachid é favorável.  

 O Democratas orienta o voto “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Deputado Nelson Marquezelli, como 

vota o PTB? 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) - O PTB vota “sim”, e a base aliada vota “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Deputado Lincoln Portela, como vota 

o PRB? (Pausa.) 

 O SR. CARLOS ZARATTINI - Sr. Presidente, o PT votou “não”, e ninguém 

marcou lá até agora. 

 O SR. LINCOLN PORTELA (PRB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, essa matéria é completamente estranha ao texto. Eu estou vendo a 

bancada da segurança pública aqui, e, de repente, nós poderíamos pedir que 

também fosse votada a redução da maioridade penal no texto. 
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 Além disso, temos um sério problema em relação ao tabagismo. E hoje aquilo 

que é colocado para o exterior, amanhã será colocado para o consumo interno, no 

Brasil. O consumo do cigarro no Brasil diminuiu assustadoramente depois do 

combate ao tabagismo. Nós abrimos para o exterior, e depois reabriremos para o 

Brasil.  

 Portanto, é uma matéria contrária ao texto, não tem nada a ver, e futuramente 

vai trazer problemas seriíssimos para a Nação brasileira.  

 O voto é “não”, Sr. Presidente. 

 O SR. EXPEDITO NETTO (PSD-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o PSD encaminha o voto “sim” por entender que temos 

Parlamentares que vendem a matéria aqui dentro. 

 O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR - Sr. Presidente, pelo PDT. 

 O SR. PASTOR EURICO (PHS-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o PHS vota “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Como vota o PDT? 

 O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR (PDT-BA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, estamos tratando do Programa Especial de Regularização 

Tributária — PERT, e alguns vêm e colocam cigarro no meio.  

 Por mais que seja positivo, ou negativo, ou o que quer que seja, é uma 

matéria estranha, é um jabuti colocado no meio do Programa Especial de 

Regularização Tributária do Brasil. Daqui a pouco, qualquer matéria vai poder entrar. 

Daqui a pouco, vamos legislar sobre qualquer matéria.  

 Essa emenda nem deveria ter sido aceita, muito menos estar sendo votada e 

indicada assim. 
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 O PDT vota “não”, porque é uma matéria estranha. Não podemos nem entrar 

no mérito desta matéria, se é boa ou se é ruim. Temos que votar “não”, porque ela é 

uma matéria estranha, é um jabuti colocado no PERT. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Como vota o Podemos, Deputado 

Bacelar? 

 O SR. BACELAR (PODE-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, acho que é necessário simplificar procedimentos, é necessário 

desburocratizar, é mesmo necessário impedir a entrada de produtos 

contrabandeados no País, mas há segmentos nesta Casa, Sr. Presidente, que não 

se emendam. 

 Nós já vimos os problemas que os jabutis trazem para esta Casa e 

continuamos a insistir em colocar esses jabutis na conversão de medidas 

provisórias. 

 Sr. Presidente, nós somos contra. Essa é uma medida provisória que trata de 

refinanciamento de dívidas e não de proteção à indústria do fumo nacional. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Como vota o PCdoB, Deputada Alice 

Portugal? 

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

oradora.) - Sr. Presidente, nesta Legislatura já se viu de tudo. 

 Nós decidimos, fizemos aqui uma jura, que não iríamos mais aprovar jabutis, 

que não iríamos garantir qualquer matéria estranha em medidas provisórias. Mas 

hoje aparece um jabuti fumante. Não tem condições! É algo estranho à matéria, é 

complicado, e efetivamente nós não podemos aprovar essa matéria, que está 
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introduzida na outra, sem qualquer sedimento legal, sem qualquer referência à boa 

prática legislativa. 

 O PCdoB vota “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Como vota o PSC, Deputado Arolde 

de Oliveira? 

 O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PSC-RJ. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O PSC encaminha o voto “não”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Como vota o PPS? 

 O SR. ARNALDO JORDY (PPS-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o debate tem sido travado até agora, independentemente das 

divergências, adstrito àquilo que a ementa do projeto anuncia, que é o programa de 

REFIS, de revisão de dívidas fiscais, uma matéria até recorrente nesta Casa, 

lamentavelmente. Agora, apresentar uma proposta completamente alheia, depois de 

tudo o que nós já vimos, e que produz efeitos colaterais lesivos a esta Casa, me 

parece uma impropriedade. 

 Caso se queira discutir a questão do cigarro, que se apresente o projeto e se 

faça o debate próprio sobre a natureza do anunciado, e não um projeto atravessado, 

como já foi dito aqui, esse jabuti fumante, um jabuti amazônico, aliás, à essa altura 

do campeonato. 

 O PPS encaminha o voto “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Como vota o PSOL, Deputado 

Edmilson Rodrigues? 

 O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, morrem — são dados oficiais do Instituto Nacional de 
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Câncer e da Organização Mundial da Saúde — 23 brasileiros por hora. São 200 mil 

ao ano. E a maioria dos Municípios brasileiros não têm 200 mil habitantes. Como, 

então, se aceita um jabuti para matar o nosso povo, inclusive jovens, adolescentes, 

crianças, que entraram no mundo do uso dos cigarros e acabaram dependentes?! É 

inadmissível aceitar essa burla ao processo legislativo.  

 O Deputado Alceu, quem o conhece sabe, é veemente nas suas falas, e ele 

falou mansinho ali, porque não tem convicção, sabe que nós estamos discutindo 

uma proposta de refinanciamento de dívidas, que não tem nada a ver com IPI, com 

política de produção de cigarro, muito menos com fomentar o aumento para 20, 

quando o consumo...  

 (Desligamento automático do microfone.) 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Como vota o PV, Deputada Leandre? 

 A SRA. LEANDRE (PV-PR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – O PV 

vota “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Como voto a REDE, Deputado Aliel 

Machado? 

 O SR. ALIEL MACHADO (REDE-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, a REDE vota “não”.  

 A Lei Complementar nº... 

 O SR. EDMILSON RODRIGUES - O PSOL vota “não”, porque o consumo é 

de 17 ao dia, e querem aumentar para 20. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Deputado, V.Exa. já votou, já 

orientou! 
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 O SR. EDMILSON RODRIGUES - Não! Eu ainda não tinha votado. V.Exa. se 

apressou. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - É 1 minuto! 

 Deputado Aliel, tem V.Exa. a palavra. 

 O SR. ALIEL MACHADO - Obrigado, Sr. Presidente.  

 A REDE faz o encaminhamento pelo voto contrário, porque está sendo 

violada uma lei. E isso que está sendo proposto nessa medida provisória é um 

jabuti.  

 Para as pessoas que estão nos ouvindo em casa, o que é um jabuti? Nós 

temos uma medida provisória que trata de um assunto, e eles apresentam a essa 

medida provisória um destaque cujo assunto não tem nada a ver com o da matéria 

principal, ou seja, é estranho à medida provisória. Portanto, é ilegal nós votarmos 

esse destaque. Não podemos concordar com ele, pois está desrespeitando a lei.  

 “Não” aos jabutis nas medidas provisórias que vêm do Governo!  

 Já se acostumaram a criar caso aqui e a complicar a avaliação dessas 

medidas provisórias encaminhadas pelo Governo. 

 A REDE vota “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Como vota a Minoria, Deputado 

Carlos Zarattini? (Pausa.) 

 Como vota o Governo, Deputado Aguinaldo Ribeiro? 

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO (Bloco/PP-PB. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, eu quero destacar, inicialmente, que vamos cumprir tudo 

aquilo que foi acordado na construção do texto.  
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 Houve uma grande discussão, porque foram incluídas no PLV várias matérias 

que não diziam respeito especificamente ao Programa Especial de Regularização 

Tributária — PERT. Nesse sentido é que estamos na votação anterior.  

 Nós vamos manter o nosso acordo. Praticamente toda a base encaminhou o 

voto “sim” em relação ao CARF, e respeitamos o posicionamento da base.  

 Nesse caso específico, trata-se de matéria que, na nossa visão, também não 

faz referência à questão do refinanciamento tributário, do REFIS. 

 Por este motivo, e entendendo que a base se colocou de forma dividida, eu 

gostaria só de fazer... 

 (Desligamento automático do microfone.) 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Vota “sim”, não é? (Pausa.) 

 O SR. ZÉ SILVA (SD-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o Solidariedade vota “sim”. 

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO - Sr. Presidente, quero apenas justificar e 

concluir, porque acho importante, e já vou me referir às outras duas votações.  

 Parece-me que esta matéria é importante para determinado setor. Nesse 

sentido, o Governo, entendendo que é uma matéria controversa, mas que parece 

ser importante para determinado setor, libera a bancada, mesmo entendendo que o 

destaque não faz parte do REFIS. 

 O SR. DAVIDSON MAGALHÃES - Sr. Presidente, pela Minoria. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Tem a palavra a Minoria. 

 O SR. DAVIDSON MAGALHÃES (PCdoB-BA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, a discussão sobre a questão é uma discussão tributária. É 

claro que se tem aqui vários posicionamentos em relação a esta questão. 
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 Nós nos posicionamos contra esse REFIS, por se tratar exatamente de uma 

medida que não tem alterado muito, do ponto de vista das empresas, a geração de 

emprego e renda, assim como foi feito nas desonerações. Mas este caso não tem 

nada a ver com a matéria. Este aí é um jabuti. Como disse a nossa Líder do PCdoB, 

é um jabuti fumante, é um tabagista extremamente sofisticado, que precisa ser 

extirpado dessa medida provisória. 

 Portanto, nós vamos votar “não”. 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI - Vamos votar, Presidente! 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Tem a palavra o Deputado Newton 

Cardoso Jr. (Pausa.) 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI - Não deixe mais ninguém falar. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Já vamos votar, Deputado. 

 O SR. NEWTON CARDOSO JR (PMDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) – Quero falar muito brevemente.  

 O Programa Especial de Regularização Tributária vai permitir que os produtos 

possam se adequar à legislação tributária vigente faz parte da medida provisória, 

portanto não é matéria estranha. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - V.Exa. quer falar, Deputado Zarattini? 

Como eu deixei o Deputado falar, também deixo V.Exa. 

 O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, além de ser uma proposta estranha, completamente estranha à MP 

— mas já foi falado por vários —, ela estimula o fumo. É uma coisa que nós temos 

que combater. Nós temos que combater o tabagismo, temos avançado muito no 

Brasil e queremos avançar mais. 

 Por isso, o nosso voto é “não”. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Em votação. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Aqueles que forem favoráveis 

permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 APROVADO. 
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 O SR. NELSON MARQUEZELLI - “Sim” ganhou! “Sim” ganhou! 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Verificação, porque está dividido. 

 O SR. ARTHUR LIRA (Bloco/PP-AL) - Verificação! 

 O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP) - Verificação conjunta. 

 O SR. NEWTON CARDOSO JR (PMDB-MG) - Verificação, Sr. Presidente! 

 A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA) - Verificação. 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI - “Sim” ganhou longe... 

 O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB) - Foi pedida verificação aqui! 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - A Presidência solicita aos Srs. 

Deputados que tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema 

eletrônico. 

 Está iniciada a votação. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Só digo o seguinte: em 257 acaba! 

 O SR. FRANKLIN (Bloco/PP-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - - Sr. 

Presidente, eu venho aqui também manifestar a minha revolta contra o ato daquele 

artista nu. 

 Eu quero dizer que a Justiça brasileira tem que tomar uma atitude, sim, e 

colocar na cadeia essas pessoas que usam da prerrogativa de arte para colocar as 

crianças indefesas em uma situação de absurdo. 

 Eu sou contra todo esse ato absurdo desses que se dizem artistas e repudio 

essas atitudes. 

 O SR. PEDRO CUNHA LIMA (PSDB-PB. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O PSDB libera. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Pela Liderança do Democratas, tem a 

palavra o Deputado Efraim Filho. (Pausa.)  

 O SR. PEDRO CUNHA LIMA - O PSDB, Sr. Presidente, libera a bancada. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Informo que eu estava muito dividido 

e não seria justo, não é meu perfil. 

 O SR. CARLOS ZARATTINI - Solicito aos Deputados do PT que votem “não” 

rapidamente, para votarmos ainda hoje os outros itens da reforma política. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Deputado Arthur Lira, V.Exa. quer 

falar alguma coisa? 

 O SR. ARTHUR LIRA - A pergunta é se foi de ofício ou se foi um pedido. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Ficou dividido, Deputado. Eles iriam 

pedir verificação, e nós determinamos logo, para ganharmos tempo. Nós ganhamos 

tempo. 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI - Vamos votar e vamos embora! 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado 

Efraim Filho, pela Liderança do DEM. 

 V.Exa. dispõe do tempo regimental. 

 O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, é importante nivelar a informação para que todos os Deputados e 

Deputadas saibam o que estão votando.  

 Alguns levantaram a tese de que essa matéria poderia ser contra ou a favor 

do fumo. Não é isso! Estamos votando contra ou a favor do setor produtivo do Brasil, 

contra ou a favor da geração de empregos. Famílias estão perdendo seus 

empregos, porque as empresas estão sendo fechadas. E elas estão sendo 

fechadas, porque as barreiras tributárias que existem no Brasil para exportar uma 

mercadoria precisam ser simplificadas, precisam ser desburocratizadas. É aquilo 

que eu sempre ouvi este Plenário defender. 

 A única coisa que se fala neste destaque é sobre uma regulamentação, para 

que não se exija uma característica diferente nas embalagens da nossa indústria, a 

fim de ela poder concorrer com o mercado americano e com o mercado europeu.  

 Eu chamo atenção de quem votou “não” e é a favor da indústria e do emprego 

no Brasil para rever o seu voto. A única coisa que o destaque trata é das 

características da embalagem. As regras brasileiras não permitem que o nosso 

produto possa concorrer lá fora, e os americanos ganham o dinheiro, os europeus 

ganham o dinheiro, e a nossa indústria sucumbe e afunda. Não é possível cair na 

enganação e na hipocrisia. É apenas disso que trata. 
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 Eu vou insistir: não podemos destruir a indústria brasileira pela falta de 

conhecimento e pela guerra de desinformação que a Esquerda produz. A guerra de 

desinformação destrói.  

 Quem está votando “não” está votando para destruir! O destaque é 

exclusivamente para isto, para o imposto que é arrecadado — e aí está a matéria 

inserida no contexto —, a barreira tributária que existe. E o REFIS fala exatamente 

em diminuir barreiras tributárias características da embalagem. O Brasil não 

concorre porque, no mercado consumidor europeu, existe a embalagem com 12 

unidades, por exemplo, e o Brasil só produz com 20 unidades. É só isso!  

 O Brasil hoje obriga a sua indústria a só produzir uma embalagem com 20 

unidades, e o mercado exterior não consome com essa característica. A 

característica lá é outra. No Rio Grande do Sul, por exemplo, fecharam agora 

indústrias, 1.500 estão desempregados. Nas áreas onde se planta e se produz está 

havendo o mesmo problema. É uma questão de consciência. 

 Por isso, eu insisto: quem votou “não”, muitas vezes levado pela hipocrisia do 

discurso demagogo da Esquerda, vai estar votando contra a indústria, vai estar 

votando contra o emprego, vai estar votando contra a proteção daquilo que é nosso. 

 A arrecadação brasileira será aumentada em mais de 1 bilhão e meio de 

reais, porque vamos ganhar o mercado que as empresas americanas, europeias e 

de outros países da América do Sul disputam e que nós não podemos disputar. 

 Não é nada para o comércio interno. Não é nada para o mercado interno. Não 

se muda uma regra. Não se altera absolutamente nada. 

 Trata-se de demagogia, hipocrisia barata, que não merece prosperar através 

do aval dado pelo voto dos senhores e senhoras! 
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 Não se discute aqui fumo nem tabaco. Discute-se empresa brasileira. Discute-

se proteção das nossas indústrias, dos nossos empregos e das nossas famílias. É 

isso que está em jogo! 

 Ora, não é possível que falte responsabilidade à Oposição num momento 

como este! Faz um discurso fantasioso sem pé nem cabeça! 

 Eu concluo fazendo este apelo, a partir do momento em que nivelamos a 

informação, combatemos a guerra da desinformação, dizendo que a única coisa que 

está sendo votada aqui é a mudança na característica da embalagem do produto 

brasileiro. 

 A Receita Federal já deu seu aval, porque foi convencida dos ganhos de 

entrada de receita num país que agoniza com a situação fiscal atual. E nós não 

podemos abrir mão desse adendo ao nosso Orçamento. 

 Vou estender o tempo para que fique bem claro para quem chega agora ao 

plenário. Nós estamos falando unicamente das características da embalagem do 

produto brasileiro, para que, com menos unidades, possa se adaptar àquilo que o 

mercado consumidor fora do Brasil requer. 

 Entraremos no mercado, seremos competitivos e, assim, poderemos proteger 

as empresas, impedir que fechem as portas, ajudar a economia do Brasil a resgatar 

o rumo do desenvolvimento, voltar a crescer e recuperar os empregos perdidos. 

 Muito obrigado, Presidente.  

  O Sr. Carlos Manato, 4º Suplente de Secretário, 

deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 

Rodrigo Maia, Presidente. 
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O SR. MAURO PEREIRA (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, eu gostaria de acompanhar o que disse nosso amigo Deputado 

Efraim Filho. Hoje o Paraguai é o maior produtor de cigarros. Milhões de cigarros 

são contrabandeados para o nosso País. Nós temos que reforçar, sim, a Polícia 

Federal na fronteira, para não entrar cigarro paraguaio no mercado brasileiro. 

Eu peço o apoio de todos os colegas Deputados e Deputadas. O que nós 

estamos fazendo é proporcionar facilidade para poder exportar cigarro. Nós vamos 

incentivar a indústria brasileira a exportar e a competir com o Paraguai, que faz 

embalagens iguais às nossas e coloca cigarro no mercado interno sem pagar 

imposto nenhum, contrabandeando.  

Nós temos que fazer justiça. Nós temos que apoiar a indústria nacional.  

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tem a palavra o Deputado Heinze. 

O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente... 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Sr. Presidente, peço um minuto. 

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (Bloco/PP-RS. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Colegas Parlamentares, prestem atenção! Nós estamos falando única e 

exclusivamente do tamanho da embalagem.   

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Vou encerrar a votação. 

 O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, eu queria fazer a mudança de orientação da bancada do PSDB para 

"sim". 

 O SR. LUIS CARLOS HEINZE - O.k. PSDB “sim”. Obrigado. 

 As embalagens do Brasil só podem exportar carteiras com 20 cigarros. No 

México, nos Estados Unidos, em qualquer país da Europa em haja as mesmas 
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indústrias, exportam com 5, exportam com 10, exportam com 16 aquilo que o 

mercado consumidor quer comprar. 

 Nós estamos prejudicando 180 mil produtores de fumo do Brasil e mais de 

100 mil trabalhadores das indústrias. Nós podemos arrecadar mais com isso. Este é 

o ponto importante. Não se trata de fumar ou não fumar, de ser a favor do cigarro ou 

de ser contra o cigarro. Nós somos a favor do emprego! É importante que os colegas 

Parlamentares raciocinem sobre isso! 

 Existe uma oportunidade de o Brasil arrecadar mais! Quanto mais exportar, 

mais a Receita Federal, que já se posicionou favoravelmente, vai arrecadar. Haverá 

mais empregos para as indústrias que estão hoje... 

 (Desligamento automático do microfone.) 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Está encerrada a votação. 

 A SRA. BENEDITA DA SILVA - Sr. Presidente, conceda-me 1 minuto. 

 O SR. MARCON (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, quero perguntar qual setor agrícola hoje está ganhando dinheiro com 

este Governo do PMDB e seus aliados?  

 Para os plantadores de tabaco é isso que a base do Governo está dizendo. 

Os produtores de leite estão vendendo suas vacas, porque o Governo do Michel 

Temer, do PMDB e de seus aliados incentivam os produtores de leite do Uruguai. Os 

agricultores que plantam arroz não sabem se vão plantar ou guardar as máquinas 

porque o arroz não vale o preço de custo, os rizicultores têm prejuízo quando 

plantam. Quando os agricultores começaram a vender milho, ele começou a ter 

preço. O Governo é o calo da agricultura! 
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 A SRA. SORAYA SANTOS (PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da 

oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB muda a orientação de bancada para “liberado” 

por acordo com o Relator porque há divergência na bancada. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Vou encerrar a votação. 

 A SRA. BENEDITA DA SILVA - Sr. Presidente, peço 1 minuto! 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Eu tenho que encerrar a votação, 

Deputada. Depois V.Exa. fala. 

 A SRA. BENEDITA DA SILVA - Sr. Presidente, eu quero fazer um registro. 

 O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, eu queria registrar rapidamente que, neste final de semana, realizou-se 

o Encontro Nacional do Coletivo Quilombo aqui em Brasília. E neste plenário se 

encontram dois representantes, Bruna e Vinícius, quilombo é resistência e luta. 

 Parabéns à juventude que, em 17 Estados do Brasil, está organizada e 

mobilizada! 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Vou encerrar. (Pausa.) 

 Resultado da votação: 

 SIM: 165 

 NÃO: 208 

 ABSTENÇÕES: 3 

 O DESTAQUE FOI REJEITADO. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O Destaque nº 30 está prejudicado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Há sobre a mesa requerimento de 

destaque de bancada, com o seguinte teor — Destaque nº 33:  

  Senhor Presidente,  

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

161, inciso I e § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, destaque de votação em separado do artigo 

23 do PLV apresentado à MP nº 783/17. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Para falar a favor, tem a palavra o 

Deputado Jorge Tadeu Mudalen. (Pausa.)  

 O SR. AFONSO FLORENCE (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

O Deputado Afonso Florence votou com o partido. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Obrigado, Deputado. 

 O SR. GOULART (PSD-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Meu voto 

foi com o partido, não entrou o meu voto.  

 Não precisa, mas eu gosto. 

 O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

Deputado José Guimarães votou com o partido, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tem a palavra o Deputado Pastor 

Luciano Braga. (Pausa.) 

 A SRA. KEIKO OTA (PSB-SP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, a Deputada Keiko Ota votou com o partido. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Vai haver mais uma votação. 

 Orientação de bancada. 

 O SR. GIVALDO VIEIRA (PT-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o Deputado Givaldo Vieira votou com o PT. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PMDB? (Pausa.) 

 Como vota o PP? (Pausa.) 

 Como vota o PR? (Pausa.) 

 Como vota o PMDB? (Pausa.) 

 Como vota o PSDB? (Pausa.) 

 Como vota o PSD? (Pausa.) 
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 Como vota o DEM? (Pausa.) 

 Como vota o PT? (Pausa.) 

 O SR. JORGE TADEU MUDALEN (DEM-SP. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o DEM vota “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PSOL? (Pausa.) 

 Como vota o PCdoB? (Pausa.) 

 Como vota o PDT? (Pausa.) 

 O SR. GIOVANI CHERINI (PR-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

Deputado Giovani Cherini votou com o partido, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Preciso da orientação dos partidos. 

 O SR. PASTOR LUCIANO BRAGA (PRB-BA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o PRB orienta “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - PRB “sim”. 

 Como vota o PMDB? (Pausa.) 

 Como vota o PP? (Pausa.) 

 Como vota o Governo? (Pausa.) 

 Como vota a Minoria? (Pausa.) 

 O SR. DELEGADO FRANCISCHINI (SD-PR. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Delegado Francischini votou com o partido na 

última votação. 

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO (Bloco/PP-PB. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, vou repetir o que nós já havíamos antecipado nos demais 

destaques: essa matéria, como não foi acordada, assim como essa questão de 

cigarros, as outras questões também não foram acordadas no texto do Relator, 
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vamos aguardar o encaminhamento ali, mas não podemos avalizar aquilo que não 

está previsto dentro do acordo. 

 Por esse motivo, nós vamos fazer como nas demais matérias. Aquilo que não 

está dentro do acordo não podemos avalizar, Sr. Presidente. 

 É esse o encaminhamento. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O Governo vota “não”. 

 O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei com o Partido dos Trabalhadores. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PSD? (Pausa.) 

 O SR. HERCULANO PASSOS (PSD-SP. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Herculano Passos votou com o partido na 

votação anterior. 

 A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) 

- Sr. Presidente, a Deputada Maria do Rosário votou com o partido. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PTB? 

 O SR. JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB-PA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O PTB encaminha o voto “sim” nesta matéria, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PT? (Pausa.) 

 O SR. ARTHUR LIRA (Bloco/PP-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o PP encaminha “não”. 

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

- O PT encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - PT, “sim”; PP, “não”. 
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 O SR. ARTHUR LIRA (Bloco/PP-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o PP vota “não”. Essa matéria não faz parte do acordo da medida 

provisória. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PSDB? 

 O SR. PEDRO CUNHA LIMA (PSDB-PB. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o PSDB aproveita este instante para lembrar os inúmeros 

projetos sociais encampados pelas igrejas. Eles têm um alcance humano inigualável 

e conseguem atingir dramas que o Estado não consegue. Num instante como este, 

é preciso que haja um pouco de sensibilidade. Eu até penso que, pelo contrário, 

seria necessário estimular esse tipo de projeto social, esse tipo de alcance que as 

Igrejas possuem no nosso País. 

 Portanto, o PSDB orienta “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O PSDB vota “sim”. 

 Como vota o PMDB? 

 O SR. NEWTON CARDOSO JR (PMDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, é importante ressaltar que esta matéria foi amplamente 

discutida na Casa e amplamente discutida junto ao Governo. Entendo que há uma 

cota de compromissos a ser resolvida, do ponto de vista político, junto aos 

Parlamentares que propuseram esta matéria. 

 Como Relator, desde o início me predispus a incluir este tema no parecer — 

como assim o fiz —, mas, por acordo com o Governo, foi inviabilizada sua 

manutenção no texto final. 
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 Entendo que a matéria deveria ser encaminhada favoravelmente, mas o meu 

partido, o PMDB, tem uma recomendação de voto contrário. A recomendação do 

PMDB é “não”, apesar do meu voto divergente. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota a Minoria? (Pausa.) 

 O SR. TAKAYAMA (PSC-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o Deputado Takayama votou com o partido na última votação. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PCdoB? (Pausa.) 

 Como vota o PPS? (Pausa.) 

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

oradora.) - Sr. Presidente, nós havíamos feito uma emenda similar, com o objetivo 

de suprimir esse artigo, mas ela foi irregularmente prejudicada. E agora há uma 

emenda que quer aprovar. 

 Nós não temos nada contra as Igrejas e as instituições vocacionais, mas, no 

caso, a inconstitucionalidade, na nossa compreensão, decorre da violação expressa 

pelo § 11 do art. 195 da Constituição Federal, que veda a concessão de isenção das 

contribuições sociais em valores a serem determinados por uma lei complementar. 

Essa lei ainda não existe.  

 Devido à inexistência da lei complementar, essa isenção total é irregular, é 

inconstitucional.  

 Por isso, e só por isso, o PCdoB vota “não”.  

 O SR. ALBERTO FILHO (PMDB-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Presidente, o Deputado Alberto Filho votou conforme a orientação do partido na 

votação anterior.  
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 O SR. FELIPE MAIA (DEM-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o Deputado Felipe Maia votou com o partido na votação anterior. 

 O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-CE. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) - O Deputado Raimundo Gomes de Matos, na votação anterior, 

votou com o partido. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota a REDE? 

 O SR. ALIEL MACHADO (REDE-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, a REDE encaminha o voto contrário, porque nós estamos tratando 

aqui da legislação e há uma flagrante inconstitucionalidade nessa proposta e nesse 

destaque.  

 Prezando pela legalidade, prezando pelo bom atendimento à legislação deste 

País, para evitar ações de inconstitucionalidade, a REDE, sem discutir o mérito, que 

é importante, mas discutindo a constitucionalidade, que também é nosso papel, faz o 

encaminhamento pelo voto contrário.  

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PPS? 

 O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

O PPS vai encaminhar também contrariamente, Sr. Presidente.  

Gostaria só de lembrar que os templos religiosos já têm imunidade. Isso é 

algo inclusive que merece ser debatido no momento em que a sociedade brasileira 

discute, por exemplo, o imposto sindical, que gerou uma distorção, a de transformar 

a criação de sindicato em negócios.  

 Da mesma forma, nós estamos aqui mudando a legislação do Fundo 

Partidário para tentar acabar também com negócio que começou a contaminar a 

criação de partidos. 
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 Precisamos também levar em consideração que a Igreja não pode se 

transformar em negócio. Portanto, não tem que fazer remissão de dívida alguma! 

Votamos contrariamente. 

 O SR. PEDRO FERNANDES (Bloco/PTB-MA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Pedro Fernandes votou com o partido. 

 O SR. CELSO JACOB (PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o Deputado Celso Jacob votou com o partido. 

 O SR. BETO ROSADO (Bloco/PP-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o Deputado Beto Rosado acompanhou o partido na votação anterior. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Vou pedir um favor. Quando 

estivermos orientando fale só quem for orientar, senão ninguém consegue prestar 

atenção. 

 Como vota o Podemos? 

 O SR. EZEQUIEL TEIXEIRA (PODE-RJ. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o Podemos orienta toda a bancada a votar “sim”. Isso vai 

ajudar as instituições que prestam serviços altamente relevantes à sociedade 

brasileira. Vamos todos votar “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PR? 

 O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (PR-MG. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o PR acompanha o Líder Arthur Lira, e orienta o voto “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PSB?  

 A SRA. LUANA COSTA (PSB-MA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - 

Sr. Presidente, o PSB vota “sim”, pela importância do trabalho das Igrejas. 
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Acreditamos que têm um trabalho superior a muitas escolas. Por isso, por essa 

formação, principalmente pelo ensino vocacional, orientamos o voto “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PSD? 

 O SR. JOAQUIM PASSARINHO (PSD-PA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, nós estamos votando o projeto do REFIS. Entendemos o 

papel das Igrejas, entendemos o papel de todas essas entidades. Precisamos até 

fazer enquadramento de parcelamento. Mas no momento em que estamos querendo 

tirar dinheiro de aposentados, no momento em que Estados parcelam salários, 

estamos falando em remissão de dívida? É um absurdo falar em remissão neste 

momento. Acho que pode ser feito até uma diferenciação no REFIS. Mas perdão 

total de dívida?! E os que pagaram? E aquelas igrejas, aquelas entidades que 

pagaram seus impostos? Como ficam? Vão devolver o dinheiro a essas pessoas? 

 Nós votamos “não”. 

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO (Bloco/PP-PB. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Presidente, mantendo a mesma posição das votações anteriores, o 

Governo libera da mesma forma que anteriormente.  

 O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR - PDT, Presidente! 

 O SR. PROFESSOR VICTÓRIO GALLI (PSC-MT. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) - O PSC orienta “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. JUNIOR MARRECA (PEN-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Presidente, o PEN encaminha voto “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - PSC, “sim”; PSD, “não”. 

 O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR - PDT, Presidente. 

 O SR. JUNIOR MARRECA - PEN, “não”. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PDT? 

 O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR (PDT-BA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, nós temos que brigar por isonomia tributária. Não pode um 

colégio, por não ser ligado a uma Igreja, ter tributação, e um colégio ligado a uma 

Igreja ser tributado. Essa é mais uma matéria estranha na MP 783, que é de 

refinanciamento e de regularização tributária, e aí se está normatizando, está 

criando uma nova norma, diferente da MP 783.  

 O PDT orienta o voto “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PHS? 

 O SR. PASTOR EURICO (PHS-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, reconhecendo o valor e a contribuição que as Igrejas dão ao nosso País, 

jamais poderia ser contra. Por isso, o PHS orienta “sim”. 

 O SR. NEWTON CARDOSO JR (PMDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, por entendimento da bancada, alteramos a nossa 

orientação. O PMDB libera a bancada. 

 O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, para a Minoria só quem perdoa é Deus. Pelo menos essa é a máxima 

que temos: perdoar, só Deus. Claro que o Fisco não perdoa, se tivesse pelo menos 

um “dizimozinho“ ajudaria. Mas, como a Minoria está dividida, nós vamos liberar a 

bancada. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PSOL? 

 O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, a posição do PSOL é contrária ao REFIS na globalidade, e, 

nessa proposta, há um problema adicional, um novo jabuti. Com todo o respeito, ela 
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perdoa de forma geral e irrestrita dívidas, inclusive aquelas que estão 

administrativamente sendo questionadas ou que já estão inscritas em dívida ativa.  

 Isso foge totalmente ao tema do debate, que é uma política de 

refinanciamento da dívida. De modo que não é correto este debate. Portanto, a 

nossa posição é contrária ao REFIS.  

 O SR. JUNIOR MARRECA (PEN/MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o PEN encaminha o voto “não”.  

 O SR. ARTHUR LIRA (Bloco/PP-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o PP libera a bancada. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O PP libera a bancada. 

 O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PR-BA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, por deliberação do Deputado Delegado Edson Moreira e do 

Líder Arthur Lira, o PR vai liberar a bancada. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - A Presidência solicita a todas as Sras. 

Deputadas e aos Srs. Deputados que tomem seus lugares, para que iniciemos a 

votação pelo sistema eletrônico.  

 Está iniciada a votação. 
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 O SR. JOÃO MARCELO SOUZA (PMDB-MA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, O Deputado João Marcelo Souza votou conforme 

orientação do partido, na votação anterior. 

 A SRA. BENEDITA DA SILVA - Sr. Presidente, conceda-me um minuto. 

 O SR. ROBERTO DE LUCENA (PV-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 

- Sr. Presidente, o Deputado Roberto de Lucena votou conforme orientação do 

partido na votação anterior. 

 O SR. VINICIUS GURGEL (PR-AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o Deputado Vinicius Gurgel votou conforme orientação do partido na 

votação anterior. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - É só votar agora na votação deste 

destaque.  

 A SRA. BENEDITA DA SILVA - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tem a palavra a Deputada Benedita da 

Silva. 

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

- Sr. Presidente, eu gostaria de notificar esta Casa o que está acontecendo neste 

País. 

 O Promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo, José Avelino 

Grota, escreveu: “Negro, em geral, é catinguento, fede demais”. E disse mais: “Falar 

de babá é falar de pobre, que nasce feio e morrerá feio”.  

 O desrespeito é total neste País. O que foi dito pelo Promotor é muito sério. 

Ele usou o grupo MP de São Paulo livremente para falar de pobre, dos negros, das 
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babás e dos feios. Sobre os pobres ele disse: “Quanto ao pobre, coitado, nasce feio 

e morrerá feio, porque não tem dinheiro nem para comprar direito”. 

 O SR. CAPITÃO AUGUSTO (PR-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o PR libera a bancada. 

 O SR. AUREO (SD-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

o Solidariedade vota “sim”. 

 A SRA. BENEDITA DA SILVA - Vou concluir, Sr. Presidente. Ele escreveu 

isso e afirmou que as suas mensagens foram exclusivamente irônicas. 

 Ele ainda disse: “Analisei, ponderei e cheguei a algumas conclusões. Vamos 

a elas. Pobre, em regra, é feio; babá, em regra, é pobre; logo, babá, em regra, é 

feia.” E escreveu mais algumas coisas. 

 Temos que tomar as providências necessárias, porque, se alguém acha que 

isso não é importante, do contrário, isso é importantíssimo. Nós estamos semeando 

o ódio contra o povo negro brasileiro e pobre, um sentimento que não há neste País. 

 O SR. HEITOR SCHUCH (PSB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o Deputado Heitor Schuch, na votação do Destaque nº 13, reitera o seu 

voto a favor daquela emenda do Partido Progressista. 

 Muito obrigado. 

 O SR. JÚLIO DELGADO (PSB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, se votarmos nesta votação, justifica-se o voto nas demais? 

 O SR. MARCO ANTÔNIO CABRAL (PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Marco Antônio Cabral votou com o PMDB na 

última votação. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tem a palavra o Deputado Celso 

Pansera. 

 O SR. CELSO PANSERA (PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, quero registrar a presença do Reitor da UERJ — Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, Prof. Ruy Garcia Marques, e da docente Patrícia. Eles 

vieram hoje aqui, junto com o Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, 

Gustavo Tutuca, para participar da reunião da bancada do Estado do Rio de Janeiro. 

 Na reunião, a bancada tomou a seguinte decisão: que 50% dos recursos 

serão destinados à saúde; e que o restante das emendas de bancada será 

destinado, obrigatoriamente, à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado para 

ajudar no funcionamento da UERJ, da UENF, da UEZO e da FAETEC, e ajudá-las a 

enfrentar o duro orçamento de 2018 do Estado do Rio de Janeiro. 

 Obrigado, Reitor Ruy Garcia Marques. Obrigado a todos os Deputados da 

bancada que compreenderam o nosso apelo. 

 O SR. ZÉ GERALDO - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tem a palavra o Deputado Zé Geraldo. 

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

Presidente, estou sendo informado aqui que o Governo Michel Temer está gastando 

8 mil reais para comprar sete caixinhas de bombom para uma delegação 

estrangeira. 

 Prestem atenção, povo brasileiro! Aqui no Brasil os produtores de cacau têm 

que vender 1 tonelada de cacau — mil quilos de cacau — para ganhar entre 6 e 8 

reais. E o Governo está gastando aqui 8 mil reais para comprar sete caixinhas de 

bombom! 
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Que a Casa Civil abra uma licitação, porque na Amazônia nós temos cacau 

de primeira qualidade, chocolate para a Rainha da Inglaterra comer, e podemos 

vender isso a… 

(Desligamento automático do microfone.) 

O SR. WALNEY ROCHA (PEN-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o PEN vota “sim” nessa matéria, porque ela é muito importante. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tem a palavra o Deputado Hildo 

Rocha. 

O SR. HILDO ROCHA (PMDB-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente Rodrigo Maia, quero registrar que na noite de hoje participamos há pouco 

de uma audiência, concedida pelo Presidente Michel Temer à bancada do Estado do 

Maranhão. Deputados Federais e Senadores solicitaram ao Ministro o 

descontingenciamento de recursos do IPHAN, para que São Luís seja beneficiada 

com obras do PAC Cidades Históricas, por exemplo com a revitalização da Rua 

Grande, que é a principal artéria comercial de São Luís. 

 Nós tivemos êxito nessa reunião. O Presidente estava junto com o Ministro da 

Cultura, que autorizou o descontingenciamento apenas de pequena parte. É algo 

muito pequeno, mas de grande importância para os ludovicenses, para os 

maranhenses. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. CARLOS ZARATTINI - Vamos encerrar, Sr. Presidente. Já deu 

quórum. 

 O SR. BOHN GASS (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, no final da tarde, saiu na imprensa de Porto Alegre, no Rio Grande do 
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Sul, que o Governo Sartori estaria concluindo, na STN — Secretaria do Tesouro 

Nacional, a proposta de ajuste fiscal, vamos dizer assim, no Rio Grande do Sul. 

 O que acontece é que o Governo do Estado está propondo congelar o salário 

dos servidores até 2020; não fazer novas contratações, só trocas, substituições em 

áreas essenciais; prorrogar o imposto — o Rio Grande do Sul foi um Estado que 

aumentou impostos — que se encerraria em dezembro de 2018.  

 Mais do que isso: vai privatizar ou federalizar, com plebiscito, a CEEE, a CRM 

e a Sulgás e, sem plebiscito, a EGR, o BADESUL, e o BRDE. E não ousa negociar, 

com mais rigor, a Lei Kandir. 

 Nós não podemos aceitar essa proposta do Estado do Rio Grande do Sul. 

 O SR. EDMILSON RODRIGUES - Sr. Presidente... 

 O SR. MAURO MARIANI (PMDB-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o Deputado Mauro Mariani votou conforme orientação do PMDB nas 

votações anteriores. 

 A SRA. ALICE PORTUGAL - Sr. Presidente... 

 O SR. EDMILSON RODRIGUES - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tem a palavra o Deputado Edmilson 

Rodrigues. 

 O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, queria fazer um apelo ao nosso colega, o Ministro 

Fernando Coelho Filho. 

 Citei há pouco o Dr. Alquéres, que, tendo sido, há até bem pouco tempo, um 

homem do Governo, Presidente do Conselho da ELETROBRAS, tem críticas aos 

procedimentos relacionados ao processo de privatização da estatal. 
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 Queria ser porta-voz do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas 

do Estado do Pará, os urbanitários, como conhecemos, pedindo que seja prorrogada 

a Consulta Pública nº 33, que visa criar subsídios para a definição do marco legal 

sobre o setor elétrico. 

 As contradições estão postas e são supraideológicas. Quando se viu a 

privatização de hidrelétricas ligadas à CEMIG, percebemos que Lideranças de todos 

os partidos tiveram posição crítica. 

É hora de ter cuidado com a questão elétrica. É importante, Sr. Presidente, 

que não criemos fundos num momento de crise e prejudiquemos a política 

energética brasileira.  

 Muito obrigado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, venho aqui apelar ao 

Ministro de Minas e Energia, o Sr. Fernando Coelho Filho, em nome do Sindicato do 

Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Pará — STIPA, para que 

prorrogue por mais 60 dias a Consulta Pública nº 33 que visa a levantar subsídios e 

sugestões para o aprimoramento do marco legal do setor elétrico. 

 No Diário Oficial da União, de 5 de julho de 2017, foi publicada a Portaria nº 

254 do MME em que foi divulgada a Nota Técnica nº 5/2017/AERG/SE, denominada 

de “Aprimoramento do marco legal do setor elétrico” e que propõe uma reorientação 

do mercado elétrico. Neste mesmo ato administrativo, o Ministro solicitou à 

sociedade o fornecimento de subsídios e sugestões a serem colhidos pela referida 

Consulta Pública nº 33, disponibilizada no dia 5 de julho e finalizada no dia 17 de 

agosto. 
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 A nota apresenta uma proposta de ampliação da participação do mercado 

livre e de extinção do regime de cotas na geração. Essas medidas representariam, 

de um lado, a ampliação do mercado livre e uma maior liberdade para a atuação das 

comercializadoras (agentes autorizados a comprar e vender energia, ainda que não 

produzam nenhum quilowatt). 

 Verifica-se, portanto, nas propostas apresentadas na referida nota técnica que 

o objetivo do Governo é promover uma verdadeira mudança de paradigma para o 

setor elétrico. Consequentemente, os setores da sociedade interessados em 

contribuir para a construção dessa formatação futura, deveriam promover o exame e 

estudo de matérias de altíssima complexidade que, se levadas a cabo, terão forte 

repercussão para toda a sociedade.  

Para tanto, uma vez preocupados com a relevância do tema e, 

principalmente, nos reflexos que esta Consulta Pública poderá trazer para as 

empresas estatais do setor elétrico, tanto as de geração quanto as de transmissão, 

bem como para as regiões que elas atuam as entidades representativas dos 

trabalhadores do setor elétrico se reuniram em um seminário e tem propostas a 

fazer. Porém, o prazo disponibilizado para esta Consulta foi bastante exíguo, e 

inviabilizou a elaboração a tempo de contribuições com a qualidade e a técnica que 

o caso requer. 

 Quatro dias após o encerramento da consulta, no dia 21 de agosto, o 

Governo anunciou que pretende privatizar a ELETROBRAS.  Ora, mais do que 

nunca, a contribuição da sociedade nesta Consulta deve ser levada em conta. A 

soberania nacional está em jogo e não pode ser tratada de uma maneira apressada.  
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 Devido à sensibilidade e importância do tema, rogamos para que esta 

Consulta seja reaberta, para que as contribuições de todos os setores e da 

sociedade em geral seja levada em conta. 

 Nosso mandato estará atento e lutará para que a pressa deste processo não 

coloque em risco a população brasileira. Entendemos que o Governo deve fazer 

uma ampla e irrestrita discussão com a sociedade, consumidores e trabalhadores do 

setor, tendo por objetivo tornar o Brasil um país que ofereça segurança energética, 

preserve a soberania nacional, trate de ofertar preço justo à tarifa de energia e 

democratize a gestão das empresas estatais. 

 A ELETROBRAS é nossa e energia não é mercadoria. 

 O SR. ALAN RICK (DEM-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o Deputado Alan Rick votou com o Democratas nas duas votações 

anteriores.  

 O SR. JOAQUIM PASSARINHO (PSD-PA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, respeitando a posição do Deputado Jefferson Campos, nós 

liberamos a bancada do PSD. O pastor quer votar contrariamente à matéria e não 

quer votar contra o partido.  

 Muito obrigado.  

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

oradora.) - Sr. Presidente, eu quero chamar a atenção para a quantidade de 

Deputados que está fazendo a festa do REFIS. A previsão do Governo Temer, com 

essa medida provisória — aqui fazendo uma releitura —, era arrecadar 13 bilhões de 

reais. Com tantas concessões, com as emendas e os destaques, com as correções 

a favor de determinados segmentos, arrecadará apenas 5 bilhões de reais. 
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Com esse déficit, quem é que ainda vai se atrever a falar de ajuste fiscal? Vão 

tirar de onde? Quero que alguns aqui reflitam. Vão tirar da assistência social, da 

Estratégia Saúde da Família, da PNAB — Política Nacional de Atenção Básica. Vão 

tirar de onde? É isso que está se votando nesta noite. 

Quanto menos se fizerem essas concessões, melhor para a arrecadação. 

Mas o caminho está sendo o contrário, ou seja: tiro pela culatra, Governo perdido, 

País à deriva! 

 O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSD-SP. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Quero convocar a Frente Parlamentar Evangélica para que venha votar 

“sim”. Nós estamos trabalhando no sentido de que as Igrejas e outras instituições 

com débitos parcelados tenham a remissão das suas dívidas. 

 O SR. MAURO PEREIRA - Sr. Presidente, V.Exa. permite-me falar por 1 

minuto?  

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Pois não. 

 O SR. MAURO PEREIRA (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 

Sr. Presidente, agora há pouco um Deputado do PT do Rio Grande do Sul falou 

sobre o Governo Sartori. A administração Sartori é um médico que está tentando 

ajudar a curar um paciente que antes esteve aos cuidados do Governo do PT, do 

Governador Tarso Genro, daquele monte de incompetentes que quebraram o 

Estado, como quebraram o Brasil. 

 É lógico que nós temos que ter, sim, medidas austeras. Mas, no Rio Grande 

do Sul, um déficit que era de 25 bilhões de reais hoje está em 6 bilhões de reais, 

porque o Governador e a equipe governam com responsabilidade. Os salários estão 

sendo parcelados, mas são pagos.  
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O que nós precisamos fazer é investir em saúde, educação, serviço e 

infraestrutura. É isso que o Governador José Ivo Sartori, a equipe e os Deputados 

Estaduais de bem estão querendo. 

 O SR. JOÃO CAMPOS (PRB-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o PRB insiste com seus Parlamentares para que venham votar. Esse é 

um destaque muito importante. Nós precisamos reestabelecer o art. 23. 

 O SR. MAURO PEREIRA (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o Deputado Mauro Pereira vota “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Concedo a palavra ao Deputado Leo 

de Brito.  

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

Presidente, aproveito a oportunidade em que estarmos votando mais uma medida 

provisória do Governo Temer para fazer um importante registro nesta Casa.  

 Temer é o Presidente recordista, Deputado Bohn Gass, na edição de medidas 

provisórias. Já editou 77 MPs, mais de uma por semana ou 57 por ano. Infelizmente, 

a pauta do plenário tem sido praticamente preenchida pelas medidas provisórias 

deste Governo ilegítimo, fruto de golpe parlamentar.  

Ele governa intensamente com as medidas provisórias, inclusive com esta 

que neste momento não aprovou a emenda do Deputado Jorge Solla, retirando os 

Deputados e seus parentes deste imoral REFIS feito pelo Governo Temer.  

 Faço este importante registro porque nós temos inclusive uma pauta 

legislativa a deliberar aqui na Casa.  

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Vou encerrar a votação. 

 O SR. SILVIO COSTA - Sr. Presidente, peço a palavra para falar pelo Avante. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Só um minutinho, Deputado. 

 Todos votaram? (Pausa.) 

 Depois da manifestação do Deputado Silvio Costa, vou encerrar a votação. 

 O SR. SILVIO COSTA (Bloco/AVANTE-PE. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Srs. Deputados, Sras. Deputadas, hoje é dia 3 de outubro de 2017. Na 

Constituição da República, existe o chamado princípio da anualidade. Algumas 

mudanças só podem ocorrer 1 ano antes das eleições. No próximo sábado, dia 7, 

vai faltar exatamente 1 ano para as eleições de 2018. 

 O Supremo acabou com o financiamento privado. Esta Casa não teve 

coragem de enfrentar o debate sobre o financiamento privado. 

 Com relação ao financiamento de pessoa física, faço aqui um desafio a algum 

Deputado. Arranje cem amigos que lhe deem, cada um deles, 5 mil reais. Cem 

amigos! O total seria de 500 mil reais. Isso é uma utopia. Não existe financiamento 

de pessoa física. 

Quanto ao fundão, está havendo aqui uma hipocrisia generalizada. Ninguém 

chega a um entendimento para se fazer fundão ou não. 

 O Presidente Rodrigo Maia quer pautar algum tipo de financiamento que 

temos que votar hoje para que o Senado vote amanhã, porque ninguém imagina 

que, se o Senado tiver que votar, vai se reunir na quinta, na sexta ou no sábado 

para votar alguma coisa. 

 Então, isso não é possível! 

Eu estou vendo aqui que querem botar em votação a PEC das Mulheres. Eu 

digo sempre que o mundo, se fosse governado pelas mulheres, seria, no mínimo, 
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mais solidário, porque a mulher é solidária. Deus não deu a capacidade de ser mãe 

à mulher por acaso. A mulher é solidária. 

 Agora, meu irmão, querer invadir a Constituição para estabelecer cota nesta 

Casa é demais. Então, vamos parar com essa brincadeira, Presidente Rodrigo, e 

vamos pautar alguma coisa sobre financiamento, porque só temos esta noite para 

votar isso. 

 Todo mundo fica tranquilo aí. E o que vai acontecer para o ano? Caixa dois! É 

um negócio interessante. Nesta Casa há 513 Deputados. Pode-se perguntar se 

alguém fez caixa dois. Ninguém fez. Eu também não fiz. Agora, o caixa dois existe. 

Como vão fazer campanha para o ano, hein? Vão fazer campanha como? Com 

poesia? Sabem como vão fazer campanha? A maioria vai fazer campanha com 

caixa dois sim! Vai haver a maior quantidade de presos por metro quadrado da 

história política do Brasil! A Polícia Federal vai fiscalizar e vai prender gente! 

 Então, esta Casa, hoje à noite, tem que receber um choque de 

responsabilidade pública e sinalizar com algum tipo de financiamento. 

 Estive no Senado há pouco tempo e vim para cá. Sabem o que os Senadores 

disseram lá? “Se mandarem um fundão diferente, a gente não vota!” V.Exas. estão 

pensando... Há uns caras aqui que não estudam. Um bando de lesados! Vão dizer o 

seguinte: “Não, a gente tem uma escapatória”. E qual é a escapatória? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Peço que conclua, Deputado. 

 O SR. SILVIO COSTA - Vou concluir, Sr. Presidente. 

 Vejam a ideia de jerico: pegar o atual fundo, que é de 869 milhões, e, no 

Orçamento, aumentá-lo para 2 bilhões. Essa é uma ideia de jerico, porque foi 

aprovada aqui a PEC do Teto de Gastos! O dinheiro do Fundo Partidário é 
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contingenciável! Isso não vai resolver! Isso não vai resolver! A única forma de 

resolver é agir agora. Faltam 10 minutos. 

Presidente, convoque os Líderes. Vamos até a Presidência e procuramos 

uma solução. Do contrário, já, já alguém vai pedir novo painel, não vamos votar 

nada, e no próximo ano vai ser um inferno, vai haver caixa dois e gente presa. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Mais) - Está encerrada a votação. (Pausa.) 

Resultado da votação: 

SIM: 276; 

NÃO: 122; 

ABSTENÇÃO: 11; 

TOTAL: 409. 

APROVADO O ART. 23. 
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 A SRA. SHÉRIDAN (PSDB-RR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, quero informar que o Senado acaba de aprovar a PEC 282/16, relativa à 

reforma política que conseguimos construir e validar na última semana nesta Casa. 

Por unanimidade acompanharam a pauta da reforma, que trata do fim de coligações 

para o ano de 2020 e estabelece a cláusula de desempenho a partir do ano que 

vem. 

 Eu quero agradecer e parabenizar todo o Congresso por essa demonstração 

de responsabilidade e de satisfação através dessa reforma possível que é oferecida 

à sociedade brasileira. 

Obrigada. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Há sobre a mesa requerimento com o 

seguinte teor: 

  Senhor Presidente, 

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

161, inciso I e § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, destaque de votação do artigo 24 do PLV 

apresentado à MP 783/17. 

Sala das Sessões, em 27/09/17 

Deputado Alberto Fraga 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 287.3.55.O               Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 03/10/2017  Montagem: 5199 
 
 

 213 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tem a palavra o Deputado Caio Narcio. 

(Pausa.) 

 Tem a palavra o Deputado Mauro Pereira. (Pausa.) 

 Tem a palavra o Deputado Jorge Tadeu Mudalen. (Pausa.) 

 Tem a palavra o Deputado Luciano Braga. (Pausa.) 

 Prorrogo a sessão por 1 hora. 

 Tem a palavra o Deputado Glauber Braga, para falar contra. 

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

senhores, a bancada do PSOL quer entender desde já aquilo que vai ser votado 

neste plenário esta noite. Queremos saber o que vem depois da votação desses 

destaques. 

 Na semana passada, este Plenário rejeitou a urgência da proposta do 

Senado. E nós imaginávamos então que a prioridade de votação nesta semana, no 

dia de hoje, fosse o texto construído e discutido na Comissão, o do Deputado 

Vicente Candido. Já estamos ouvindo aí uma história de que se vota a urgência do 

Senado, o texto do Senado, e não se vota o texto da Câmara que foi aprovado em 

Comissão. 

 É muito importante que tenhamos uma resposta clara da Mesa e dos Líderes 

partidários sobre as matérias que vão ser deliberadas no dia de hoje, porque senão, 

Presidente, exclusivamente nós nos apegamos àquilo que foi aprovado no Senado 

Federal, uma reforma política sem diálogo — na verdade, trata de modificações 

eleitorais, não se pode chamá-la de reforma política profunda —, sem discussão 

com a sociedade brasileira, sem avanço em temas que são fundamentais, como a 

ampliação dos instrumentos de participação direta da sociedade. 
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 Então, a bancada do PSOL está neste momento discutindo. Queremos 

entender o que vai ser votado neste Plenário no dia de hoje; queremos saber se vai 

haver a votação da PEC, se vai haver a votação exclusivamente do texto do 

Senado; queremos saber qual é, de fato, a decisão da Mesa Diretora da Câmara em 

relação à pauta a ser apreciada. 

Vamos jogar aqui o jogo claro, vamos falar o português claro. Estão querendo 

votar exclusivamente a urgência do Senado e o que foi deliberado no Senado, 

deixando de fora qualquer outro tipo de votação? É isso? Se for isso, que se 

anuncie, que se fale claramente. Queremos saber o que vai ser deliberado, neste 

plenário, hoje, quando os destaques acabarem de ser votados. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tem a palavra o Deputado Roberto 

Freire, por 3 minutos, para falar a respeito do requerimento. 

 O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta semana está sendo bem ilustrativa do risco 

que a República laica vem sofrendo no Brasil. 

 É evidente que nós aqui estamos dando uma contribuição àquilo que o 

Supremo Tribunal Federal já tinha dado ao interpretar o ensino religioso facultativo 

nas escolas públicas como ensino confessional. Não foi isso que a Constituição 

estabeleceu. 

 É mais uma interpretação, via invencionice, subordinando o interesse de uma 

República laica à pressão das igrejas. Este Plenário também se submete à pressão 

de igreja, que quer ter, e já teve, a vantagem da remissão e agora vai ter a da 

isenção futura, a do perdão de débito passado e futuro, 5 anos; e depois virão mais 

outros, até porque há subordinação daqueles que deveriam ter a responsabilidade 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 287.3.55.O               Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 03/10/2017  Montagem: 5199 
 
 

 215 

de defender a República laica.. Submetem-se a essa pressão conservadora, 

fundamentalista, que assola o País. 

 Sei que não vamos estabelecer a derrota. Nós derrotamos a negociata para 

formação de sindicato no Brasil, no caso do imposto sindical. Na reforma política, 

estamos determinando que, no caso de criação de partido, acesso ao fundo, isso 

seja feito apenas se tendo voto. 

Acaba-se com o negócio da criação de partido, mas, com o negócio da 

criação de igrejas, não! Já têm aquilo que é a imunidade do templo, e nós aqui ainda 

estamos lhes dando remissão e incentivos. Evidentemente, isso é um grave 

equívoco. 

O PPS vota “contra”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Orientação de bancada. 

 Como vota o PMDB? (Pausa.) 

 Como vota o PP? (Pausa.) 

 Como vota o PR? (Pausa.) 

 Como vota o PSD? (Pausa.) 

 Como vota o PSDB? (Pausa.) 

 Como vota o DEM? (Pausa.) 

 Como vota PRB? (Pausa.) 

 Como vota o Solidariedade? (Pausa.) 

 Como vota o PT? (Pausa.) 

 O SR. JORGE TADEU MUDALEN (DEM-SP. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O Democratas vota “sim”, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PSD? 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 287.3.55.O               Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 03/10/2017  Montagem: 5199 
 
 

 216 

 O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSD-SP. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O PSD libera a bancada, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o Solidariedade? 

O SR. PASTOR LUCIANO BRAGA (PRB-BA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O PRB encaminha o voto “sim”. 

O SR. AUREO (SD-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

Solidariedade vota “sim”, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O Solidariedade vota “sim”. 

Como vota o PT? 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, trata-se de abrir mais uma possibilidade de isenção, e as igrejas já 

têm isenção quanto às suas atividades próprias. 

Então, neste caso, diferentemente do anterior, em que estávamos votando 

uma remissão, votamos “não”. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o Podemos? (Pausa.) 

Como vota o PMDB? 

O SR. EZEQUIEL TEIXEIRA (PODE-RJ. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O Podemos orienta “sim”, Sr. Presidente. Inclusive, isso vai ajudar, vai 

beneficiar bastante, mais uma vez, essas instituições, que têm prestado serviços 

relevantes, importantíssimos, de alta qualidade. Elas têm grande compromisso com 

a Nação brasileira. 

O SR. MAURO PEREIRA (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o PMDB libera a bancada. 
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Mas eu gostaria de declarar o meu voto. O meu voto vai ser “sim”, porque 

todas as igrejas, as católicas, as evangélicas, prestam um serviço importantíssimo 

para a nossa sociedade. O pouco de bom que nós temos na nossa sociedade existe 

graças ao trabalho das igrejas, ao trabalho que é feito com as crianças, com os 

jovens. 

Então, nós temos que prestigiar e homenagear as igrejas, ajudando-as para 

que continuem fazendo um trabalho necessário, que ajuda a sociedade brasileira. 

Eu vou votar “sim”. 

O PMDB libera a bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PP? (Pausa.) 

Como vota o PHS? 

O SR. PASTOR EURICO (PHS-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o PHS orienta “sim”, em virtude dos relevantes serviços prestados à 

sociedade pelas igrejas. Ninguém pode negar os bons serviços que prestam ao 

conjunto da sociedade, recuperando vidas, orientando as pessoas a viverem uma 

vida melhor. Isso contribui de uma forma muito direta para o Governo. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PR? (Pausa.) 

 Como vota o PSB? 

 O SR. HEITOR SCHUCH (PSB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

PSB libera a bancada, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PSC? 

 O SR. GILBERTO NASCIMENTO (PSC-SP. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o PSC vai votar “sim”, por entender o grande trabalho que 

as igrejas e as assistências sociais têm feito no Brasil, desonerando o poder público, 
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recuperando vidas, transformando vidas — pessoas antes davam trabalho à 

sociedade, eram custosas à sociedade e ao poder público, e hoje não fazem mais 

isso. As igrejas, portanto, favorecem a desoneração, evitam gastos do poder público. 

Nós, convictamente, vamos votar “sim” e pedimos a todos os Srs. Deputados 

desta Casa que, por favor, votem “sim”. Essa é uma forma de resolvermos parte dos 

problemas da sociedade, pois estas instituições, as entidades evangélicas, resolvem 

muitos problemas da sociedade. 

 Muito obrigado. 

 O SR. ARTHUR LIRA (Bloco/PP-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o PP, no destaque passado, tinha orientado “não”, e liberou, a pedido 

de um honroso membro do nosso partido. Nós fizemos a remissão das dívidas para 

trás. Mas isenção por 5 anos para frente é complicado. 

 O PP orienta “não”. 

 O SR. MARCELO DELAROLI (PR-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Presidente, o PR entende que as igrejas prestam um serviço fundamental para a 

população. Por isso, vota “sim”, orienta “sim”. 

 O SR. PEDRO CUNHA LIMA (PSDB-PB. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O PSDB orienta “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PDT? 

 O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR (PDT-BA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o PDT entende que devemos manter o equilíbrio fiscal e 

que nem todas as escolas precisam ser religiosas para obter esse benefício. 

 Então, o PDT orienta “não”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PCdoB? (Pausa.) 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 287.3.55.O               Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 03/10/2017  Montagem: 5199 
 
 

 219 

Como vota o PPS? 

O SR. ARNALDO JORDY (PPS-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, eu acho que há um equívoco de enfoque neste debate. Aqui não se 

está discutindo se as igrejas, essas ou aquelas de natureza A, B ou C, prestam um 

serviço bom à sociedade. Eu acho até que algumas prestam algum bom serviço à 

sociedade. Nós estamos discutindo aqui o REFIS. Nós estamos discutindo aqui a 

questão da carga fiscal do País. 

Se esse raciocínio pegar, os hospitais privados também vão buscar isso, as 

escolas privadas também vão buscar isso. 

O Estado brasileiro, por definição constitucional, é laico, e todas aquelas 

instituições têm que se enquadrar à regra geral que o Estado estabelece. 

 O PPS encaminha o voto “não”. 

 O SR. WALNEY ROCHA (PEN-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o PEN vota favoravelmente a esta matéria, entendendo que essas 

instituições prestam grandes serviços à sociedade. 

 O PEN vota “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PSOL? 

 O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, é impressionante como se consegue apresentar uma emenda como 

esta. São 5 anos de isenção para instituições religiosas, em relação a renda, 

patrimônio e serviços! 

 Na verdade, nós estamos atentando contra o Estado republicano. Nós 

estamos estabelecendo um Estado teocrático. Isso vai contra o Estado laico. 
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 O que nós estamos discutindo aqui é o REFIS. É o REFIS! Na verdade, os 

templos já não pagam imposto. E não existe aqui nenhuma estimativa de perdas 

para o Tesouro, nenhuma contrapartida de serviço nenhum. Isto aqui é mera 

benevolência, para se dizer que qualquer instituição, qualquer entidade privada que 

fizesse trabalho como esse mereceria isenção fiscal no País. Nós não podemos 

aceitar esta emenda. 

 O PSOL vota “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PCdoB? 

 O SR. ASSIS MELO (PCdoB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, achamos que esta é uma questão importante. Não se pode, no meu 

entendimento, fazer tudo em nome de Deus ou não sei de quem e se liberar geral. É 

importante que esta questão seja discutida. Faz-se benfeitoria a quem? Vende-se 

cadeira no céu? Promete-se liberdade depois da morte? 

 O PCdoB encaminha o voto “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PV? 

 O SR. ULDURICO JUNIOR (PV-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o PV está divergindo. Definiu então que o melhor é liberar a 

bancada. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota a REDE? 

 O SR. JOÃO DERLY (REDE-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o artigo menciona as entidades religiosas e instituições de ensino 

vocacional que exerçam atividade de assistência social sem fins lucrativos. 

 Diante do belo trabalho que as entidades religiosas prestam no ensino sem 

fins lucrativos, a REDE neste momento vai votar “sim”. 
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 A SRA. LAURA CARNEIRO (PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da 

oradora.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei com o partido. 

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO (Bloco/PP-PB. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, vamos manter a mesma posição, vamos manter o acordo. 

Nesse sentido, com a base dividida, vamos liberar o voto. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Em votação. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Aqueles que forem a favor do destaque 

permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 APROVADO. 
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 O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP) - Peço verificação, Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - A Presidência solicita às Sras. 

Deputadas e aos Srs. Deputados que tomem os seus lugares, a fim de ter início a 

votação pelo sistema eletrônico. 

 Está iniciada a votação. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Assim que for atingido o quórum, eu 

vou encerrar a votação. 

 O SR. LUIZ LAURO FILHO - Sr. Presidente, foi de ofício a decisão de 

estabelecer a votação nominal? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Foi. 

 O SR. LUIZ LAURO FILHO - Obrigado. 

 O SR. EDMAR ARRUDA (PSD-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o PSD liberou a bancada, mas eu quero registrar o meu voto favorável a 

esta matéria. 

 Eu voto “sim” porque eu faço parte de uma igreja que tem vários missionários 

espalhados pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, temos um projeto social que 

atende a mais de 300 crianças no Haiti, e é uma dificuldade, Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, fazermos o envio de recursos. Nós estamos aqui então 

estabelecendo uma forma de legalizar esse envio. 

Há preocupação de que se possa utilizar desse formato para mandar milhões 

para fora? Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma igreja local, 

de envio de recursos para uma igreja dela situada no exterior, para aplicação em 

projetos sem fins lucrativos. 

 Então, eu voto favoravelmente a esta matéria. Respeito os colegas do meu 

partido que vão votar contrariamente, mas estou pedindo aqui que os Deputados e 

as Deputadas votem a favor deste destaque. 

 Obrigado, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tem a palavra o Deputado Ronaldo 

Fonseca, pela Liderança do PROS. (Pausa.) 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 287.3.55.O               Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 03/10/2017  Montagem: 5199 
 
 

 227 

 O SR. LUCIO MOSQUINI (PMDB-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, quero convocar todos os colegas a votarem “sim” a esta matéria, 

porque as igrejas exercem um papel fundamental na sociedade brasileira, inclusive 

na recuperação de dependentes químicos. 

 As igrejas têm mão de obra gratuita e amorosa. Igreja não é empresa, que 

tem lucro, que tem renda. Igreja tem apenas a sustentabilidade das suas obras 

sociais. 

 Por isso, eu convoco todos a votarem “sim”, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Com a palavra o Deputado Ronaldo 

Fonseca, pela Liderança. 

 O SR. RONALDO FONSECA (Bloco/PROS-DF. Como Líder. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito que estamos discutindo 

esta matéria sobre a isenção dos tributos das Igrejas, das instituições religiosas, 

para dizer que as instituições religiosas realmente merecem esse gesto do Estado 

pelo muito que fazem pelo Estado. 

 Mas eu venho a esta tribuna para falar de um episódio que aconteceu 

recentemente aqui no Distrito Federal. O Governo Rollemberg passou o trator em 

cima de um templo religioso da Igreja Assembleia de Deus. Aí a Chefe da Agência 

de Fiscalização do Distrito Federal — AGEFIS diz que os evangélicos devem 

respeitar a lei. É verdade. Só que o Estado, o Governador, também têm que 

respeitar as igrejas. 

 Deixem-me explicar por que ele passou o trator em cima daquela igreja. Ela e 

o Governador Rollemberg, Deputado Alberto Fraga, vêm dizer que é uma 

construção nova. Veja, essa construção estava sendo feita em cima de uma área 

que está sob a posse de um cidadão há 50 anos, 50 anos! Lá eles congregavam em 

um templo menor, então ampliaram. Por quê? Porque cresceu. Aí vem o Governador 

Rollemberg e manda um trator destruir o templo. 

 Governador, respeite as Igrejas Evangélicas! Na hora em que o senhor foi 

buscar apoio para o segundo turno, o senhor chamou os pastores, reuniu os 

pastores, fez até uma cartinha — falsa, na verdade, falsa —, dizendo que não ia 

promover o LGBT e que não sei o quê. Mas já fez um decreto, fez outro decreto 
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agora na Secretaria de Cultura, para proteger, promover o LGBT no Distrito Federal. 

E agora ainda passa o trator em cima de um templo evangélico. 

 Governador, o senhor sabe o quanto um templo evangélico construído numa 

área como essa onde o senhor derrubou o templo na Vila Planalto contribui 

libertando vidas, fazendo com que o Estado gaste mais com as pessoas mais 

necessitadas? É lá na porta do templo que chega um cidadão pedindo ajuda para 

pagar o gás de cozinha. É lá na porta do templo que chega uma mãe abandonada 

pedindo uma cesta básica para sustento da família. Sabe para onde nós vamos 

mandar esse povo, Governador? Nós vamos mandar para a porta da sua casa. Nós 

vamos mandar lá para Águas Claras. Eles vão lá para a porta da sua casa pedir um 

botijão gás, pedir uma cesta básica. 

 O senhor foi insensível, Governador, e mandou derrubar o templo da Igreja 

Assembleia de Deus aqui na Vila Planalto, e mais, sem uma notificação, sem uma 

autorização judicial. O que é isso, Governador? O senhor está derrubando casas de 

família. Eu já protestei desta tribuna, porque está passando o trator. É o Governo do 

trator, que passa o trator em cima de templos religiosos. Respeite!  

É verdade que evangélico deve respeitar a lei, e respeita, sim, porque esse 

templo estava construído numa área que um cidadão possui há 50 anos. Claro que 

eles congregavam num templo menor. Eles ampliaram o templo para atender mais 

pessoas, para prestar assistência às pessoas carentes e necessitadas. 

 É nesse templo que o senhor derrubou, Governador; Chefe da AGEFIS, Sra. 

Bruna, que as pessoas entram com problemas e veem seus problemas 

solucionados; que a pessoa entra deprimida e sai liberta da depressão. 
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 É lá, Governador, que o senhor mandou passar o trator. Vamos mandar para 

a porta da sua casa as pessoas carentes que precisam de ajuda e são amparadas 

num templo religioso. 

 É claro que o senhor deveria mandar parar o trator! Deveria suspender essas 

derrubadas feitas de forma aleatória, de forma injusta, de forma covarde! Passa o 

trator em cima de templo onde pessoas humildes, pessoas simples congregam! 

 E agora, Governador, onde elas vão congregar? É um lugar, um local, repito, 

uma chácara de que um cidadão tem a posse há 50 anos — 50 anos! 

 Finalizando, Sr. Presidente, nós estamos defendendo uma matéria importante 

que é uma isenção — os templos religiosos já têm imunidade constitucional — por 5 

anos, de forma muito justa, por tudo que as Igrejas Evangélicas, instituições 

religiosas, espíritas, católicas fazem para a sociedade brasileira. 

 Ah, perdoar dívida de partido, perdoar as multas em 90%, isso pode. Isso não 

é problema, não. Noventa por cento das multas eleitorais dos partidos podem ser 

perdoadas. Agora, a uma instituição religiosa não se pode fazer um gesto de 

isenção. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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 O SR. FRANKLIN (Bloco/PP-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, eu quero dizer que estou votando contra a orientação do partido por 

entender, como todo brasileiro entende e o mundo entende, a importância da Igreja 

na sociedade, uma instituição que trabalha em prol da humanidade e em prol da vida 

digna para todo cidadão brasileiro. 

Por isso, voto “sim”, contra a orientação do partido. 

 Sr. Presidente, quero também aqui parabenizar o Prefeito de Timóteo, Dr. 

Geraldo Hilário, e agradecer-lhe a presença. A cidade é patrimônio do aço no Brasil, 

capital mundial do aço inox no Brasil. Quarenta por cento do inox produzido no 

mundo vem da cidade de Timóteo, no Vale do Aço. O Prefeito Hilário, trabalhador, 

lutador, está aqui buscando recursos para a cidade. 

 Muito obrigado, Presidente. 

 O SR. PASTOR LUCIANO BRAGA (PRB-BA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, eu queria convocar os Deputados que não votaram a votar 

“sim”, com as igrejas, com as instituições religiosas, que têm feito o maior trabalho 

social do planeta.  

Um Deputado disse aqui que os hospitais também fazem, mas eles recebem 

verba federal. As igrejas não recebem verba nenhuma. Aliás, o Governo Federal 

deveria incentivar, ajudar com verba federal esse trabalho. As igrejas vão aos 

guetos, para tirar as pessoas das drogas, do álcool, e fazê-las cidadãos de bem. As 

famílias agradecem. A sociedade agradece. 

 Então, Deputados e Deputadas, vamos votar com a Igreja, com as instituições 

religiosas. Votando, V.Exas. estarão ajudando as igrejas a continuarem ajudando a 

sociedade do Brasil.  
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Convocamos os Deputados a votarem “sim”. 

 O SR. MAURO PEREIRA (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, eu voto “sim”. 

 Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar o Governador 

Geraldo Alckmin, através do seu Chefe da Casa Civil, nosso amigo, Deputado 

Federal desta Casa, que vem fazendo um trabalho fantástico. Solicitei uma 

audiência para um grupo de empresários do Rio Grande do Sul, liguei no sábado, e 

na segunda-feira fui atendido. 

 Eu não tenho dúvida nenhuma de que é assim que se trabalha. O Chefe da 

Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, nosso amigo Moreira, sem sombra 

de dúvida, é uma pessoa que merece todo o respeito, é um colega desta Casa que 

está trabalhando no Governo Geraldo Alckmin. Samuel Moreira, sem sombra de 

dúvidas, está de parabéns. 

 Quero parabenizá-lo pelo excelente trabalho como Chefe da Casa Civil e 

quero agradecer... 

 (Desligamento automático do microfone.) 

 O SR. JORGE TADEU MUDALEN (DEM-SP. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, eu queria agradecer ao Líder do Governo e agradecer a 

todos os que votaram na emenda anterior. Pedi o voto “sim” a esta emenda, porque 

é muito importante o trabalho que as igrejas fazem neste País com a assistência 

social em prol dos drogados, em prol daqueles que não têm assistência médica e, 

muitas vezes, vão procurar na Igreja aquilo que o Governo não pode dar. 

 É muito claro o art. 22, § 13, da Lei nº 8.212, de 1991, que diz que “não se 

considera como remuneração indireta ou direta, para efeitos desta Lei, os valores 
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despendidos pelas entidades religiosas (...)”. Então, votando esta emenda, nós 

estamos fazendo justiça com as Igrejas que fazem um grande trabalho social por 

este País. 
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Está encerrada a votação. (Pausa.) 

SIM: 271; 

NÃO: 121; 

ABSTENÇÃO: 10; 

ESTÁ APROVADO O ARTIGO. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Destaque nº 11, para votação em 

separado de emenda. 

  Senhor Presidente, 

Requeiro, nos termos do art. 161, II, e § 2º, 

combinado com o art. 117, IX, do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, destaque para votação em 

separado da Emenda nº 122, oferecida à Medida 

Provisória nº 783, de 2017. 

Sala das Sessões, em 27/9/2017 

Líder Aureo/SD 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tem a palavra o Deputado Aureo, para 

falar a favor. 

 O SR. JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB-PA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O Deputado Josué Bengtson votou conforme a orientação do PTB. 

 O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco/PP-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, só quero fazer um registro: encontra-se conosco no plenário o 

Deputado Tutuca, Secretário de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Obrigado, Deputado. 

 Para falar contrariamente, concedo a palavra ao Deputado Edmilson 

Rodrigues. (Pausa.)  

 Para falar a favor, tem a palavra o Deputado Aureo. 

 O SR. AUREO (SD-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, nós entendemos a importância do REFIS. Ele é importante para o futuro 

do nosso País. Dialogamos com diversos segmentos, atendemos diversos 

segmentos empresariais e comerciais do País, mas não podemos deixar de falar em 

futuro. E falar em futuro é falar em educação. Nós não podemos falar em educação 

sem falar de aluno, sem falar de escola. 

 O que estamos propondo com esta emenda é a reabertura do PROIES, é a 

possibilidade de as universidades, que atendem 6 milhões de alunos no País, 

aderirem ao refinanciamento, que não é perdão de dívida, mas, sim, a possibilidade 

de pagarem a sua dívida trocando por bolsa de estudos e poder fazer a 

compensação tributária das bolsas ofertadas por crédito tributário. 

 Hoje, Sr. Presidente, não podemos perder esta oportunidade de colocar no 

REFIS o parcelamento das dívidas das universidades, das escolas do nosso País. 
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Seria uma injustiça muito grande da Câmara dos Deputados atender o segmento 

empresarial e largar o futuro do País, que é a educação. 

 Por isso, Sr. Presidente, peço ao nobres Pares, aos Líderes partidários, que 

possam acompanhar essa emenda tão importante para o País, aprovando esse 

destaque que propomos aqui no Solidariedade, para resgatar no Parlamento 

brasileiro o investimento em educação. 

 Obrigado, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Para falar contra, tem a palavra o 

Deputado Edmilson. (Pausa.) 

 O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, todo mundo “sim”, porque esse destaque ajuda a resolver a crise na 

educação a que este Governo submeteu o ensino de terceiro grau. É um verdadeiro 

absurdo o que o Ministério da Educação está fazendo. Essa emenda ajuda com 

mais verbas para a educação, mais verbas para o ensino universitário. 

 Parabéns! O PT vota “sim” a um programa criado pelo Governo Lula e pelo 

Governo Dilma. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PSDB? 

 O SR. CAIO NARCIO (PSDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o PSDB orienta “não” e quer fazer um registro histórico. Não há ninguém 

que tenha quebrado mais a educação do que o Governo do PT, o Governo da 

Presidente Dilma. 

 É importante lembrar o corte que houve ao final do Governo, o caos do FIES; 

mais de 10 bilhões de reais foram cortados da educação. Então, o registro histórico 
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é que a crise em que estamos hoje não apareceu da noite para o dia, não caiu do 

céu e é resultado de muita incompetência, muita inabilidade. 

É importante fazer o registro histórico, para que a verdade seja sempre a 

norteadora dos fatos. Quero dizer que são sempre bem-vindos recursos para a 

educação. A educação é a única ferramenta da transformação para o País, mas a 

verdade precisa reinar entre nós, para que possamos construir um país melhor. 

 O SR. DAMIÃO FELICIANO (PDT-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Damião Feliciano votou com o partido, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PMDB? (Pausa.) 

 Como vota o PP? (Pausa.) 

 Como vota o PSD? 

 O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco/PP-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

O PP, Sr. Presidente, vai liberar a bancada, entendendo que este é um destaque 

que vem em benefício das universidades, das escolas, do PROIES. Então, Sr. 

Presidente, o PP libera a bancada. 

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

- Lindomar Garçon votou com o partido na votação anterior. 

 O SR. GOULART (PSD-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o PSD libera a bancada. 

 O SR. JORGINHO MELLO (PR-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

PR encaminha “sim”, Sr. Presidente. Esta é uma forma de diminuir a dificuldade de 

pagar o estudo no Brasil, que é muito caro. O PR vota “sim”. 

 O SR. GOULART - O PSD libera. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O PSD libera e o PR vota... 
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 O SR. JORGINHO MELLO - O PR vota “sim”. 

 O SR. JOÃO CAMPOS (PRB-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o PRB orienta “sim” porque esta emenda beneficia as universidades 

comunitárias, o que é muito importante. Vota “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PMDB? (Pausa.) 

 Como vota o PSD? (Pausa.) 

 Como vota o PDT? 

 O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR (PDT-BA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, parece que agora estão criando o Bolsa REFIS. Vamos ver 

se no mercado vai existir um valor para isso e se as empresas vão poder comprar 

das mantenedoras essa bolsa, porque, de repente, outras empresas podem comprá-

la e utilizá-la no seu REFIS. 

 No intuito de favorecer a educação, nós estamos criando um monstrengo. A 

meu ver, esta MP inteira deveria cair. Então, o PDT orienta “não”. Isso é uma 

excrescência. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O PDT vota “não”. 

 O SR. EDMAR ARRUDA (PSD-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

PSD libera a bancada, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o DEM? (Pausa.) 

 Como vota o Podemos? 

 O SR. BACELAR (PODE-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, é emblemático partidos pródigos isentarem os ricos, partidos pródigos 

isentarem entidades religiosas. Mas, quando vem uma emenda que vai beneficiar a 

educação, uma emenda que autoriza as instituições de ensino cujas bolsas 
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excederem o valor do seu débito a utilizar esse saldo como um crédito tributário, 

eles orientam “não”. 

O Podemos, que é pela educação, orienta “sim”.  

 O SR. JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB-PA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O PTB e o Bloco liberam a bancada. Cada Deputado pode votar de acordo 

com aquilo que achar melhor. 

 A SRA. TEREZA CRISTINA (PSB-MS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) 

- O PSB, Sr. Presidente, encaminha o voto “sim”, e não libera a bancada. O PSB 

encaminha o voto “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O PSB vota “sim”.  

 O SR. AUREO (SD-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

o Solidariedade... 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O Solidariedade encaminha o voto 

“não”. 

 O SR. AUREO - O Solidariedade ressalta a importância desse destaque... 

Não, o Solidariedade encaminha o voto “sim”, Presidente, e diz que esse destaque é 

para possibilitar a entrada de alunos nas universidades, possibilitar o PROUNI, 

possibilitar ao aluno pobre chegar à universidade. Não dá para deixar de destacar 

esse destaque e de possibilitar ao aluno pobre chegar à universidade no nosso País.  

 O SR. MAURO PEREIRA (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o PMDB encaminha o voto “sim”, e na votação anterior eu votei “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PCdoB? 

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

oradora.) - O PCdoB compreende, Sr. Presidente, que essa medida faz parte do 
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conceito de dação em pagamento — o Estado deixa de receber para que a 

instituição devedora possa suprir a demanda com bolsas.  

 Teremos que fiscalizar, teremos que conhecer as planilhas, teremos que 

acompanhar, mas o conceito é interessante para um País que ainda tem um déficit 

educacional nas universidades.  

 Por isso, o PCdoB vota “sim”.  

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PSC? 

 O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

Democratas encaminha o voto “não”, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como voto o PPS? 

 O SR. ARNALDO JORDY (PPS-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

PPS encaminha o voto “não”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PHS? 

 O SR. PASTOR EURICO (PHS-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o PHS — Partido Humanista da Solidariedade, sempre em defesa da 

educação, jamais poderia ser contra essa emenda. Por isso orientamos “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PV? (Pausa.) 

 O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PSC-RJ. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o PSC encaminha o voto “sim’. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PSOL 

 O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, para o FIES já existe isenção, para as grandes empresas privadas de 

ensino, do Imposto de Renda, da CSLL — Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido, do PIS/COFINS, ou seja, de dinheiro da Previdência. Tudo isso já existe, e 
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foi-se a 20 bilhões no FIES. Agora quer se criar um crédito junto à Fazenda, isto é, 

duplicar isenções. E mais: o projeto ainda contém um mercado paralelo de créditos. 

É possível transacionar entre as instituições privadas de ensino sem que a Receita 

controle quantos são os créditos.  

 Isso aqui é uma duplicação, é a farra do boi das instituições privadas de 

ensino. Não é mais bolsa para estudante, é farra para instituições... 

 (Desligamento automático do microfone.) 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PV? (Pausa.) 

 O PSOL vota “não”. 

 O SR. ULDURICO JUNIOR (PV-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

PV orienta “sim”, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota a Rede? (Pausa.) 

 Como vota o PEN? (Pausa.) 

 Como vota a Minoria? (Pausa.) 

 Como vota a Maioria? (Pausa.) 

 Como vota o Governo? (Pausa.) 

 A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) 

- Sr. Presidente, a Minoria, por força da posição diferente entre os partidos que a 

compõem, vai liberar, por óbvio.  

Agora, o debate que nós temos é que um sistema que foi criado por meio do 

PROUNI transformou-se num sistema em que é possível verificar se realmente há 

um retorno para a sociedade contabilizado no número de bolsas que passam a ser 

acessíveis à população. 
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 Sim, este programa é fruto de um grande debate ocorrido no período de 

Governo do Presidente Lula e da Presidenta Dilma. Sim, este programa significa o 

acesso à educação para milhões de jovens brasileiros e pessoas adultas que 

voltaram às universidades. E, sim, é um programa que possibilita contabilizar e 

fiscalizar se a isenção verdadeiramente se transforma em bolsa de forma virtuosa. 

 Mas a Minoria libera sua bancada, em nome das diferenças de opiniões. 

 O SR. ALIEL MACHADO - Sr. Presidente, a REDE quer orientar. 

 O SR. NEWTON CARDOSO JR - Sr. Presidente, o PMDB, por fruto do 

acordo com o Governo, não incluiu este assunto... 

 O SR. JHONATAN DE JESUS (PRB-RR. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Jhonatan de Jesus, nas votações anteriores, 

votou com o seu partido, o PRB. 

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO - Sr. Presidente, mantenho a mesma posição 

das votações anteriores. O que não consta do acordo nós... 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota a REDE? 

 O SR. ALIEL MACHADO (REDE-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, é um tema polêmico. Há um certo confronto na forma de 

interpretação a que nós assistimos aqui de várias assessorias.  

 Nós vamos liberar a bancada, mas queremos ressaltar uma preocupação: a 

concessão de bolsas nas instituições privadas já é uma forma de retirar a tributação 

dessas instituições privadas. 

 O que nós temos que fortalecer no nosso País é a instituição pública, é 

investir mais nas instituições públicas, e não ficar fazendo lobby.  
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 O que nós vemos aqui é mais um “ajeitadinho” para ajudar instituições 

privadas que visam ao lucro — e elas não estão equivocadas, uma instituição 

privada tem que ver o lucro —, porém, em detrimento da educação pública. Há uns 

números que têm que ser calculados, e agora eles reforçam a mais nessas bolsas. 

 A REDE libera sua bancada. 

 O SR. NEWTON CARDOSO JR (PMDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o PMDB altera para liberar sua bancada, em função do 

acordo com o Governo. 

 O SR. LEONARDO QUINTÃO (PMDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, a maioria do PMDB vota “sim”. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Em votação a matéria. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Aqueles que forem a favor da emenda 

permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 APROVADA. 
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 O SR. WILSON BESERRA (PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

O Deputado Wilson Beserra votou com o partido na última votação. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Em votação a Emenda de Redação nº 

1. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Aqueles que forem pela aprovação 

permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 APROVADA. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Há sobre a mesa e vou submeter a 

votos a seguinte 

REDAÇÃO FINAL: 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Aqueles que forem pela aprovação 

permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 APROVADA. 

 A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o processado. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 287.3.55.O               Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 03/10/2017  Montagem: 5199 
 
 

 252 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Há sobre a mesa o seguinte 

requerimento de urgência: 

Senhor Presidente: 

Nos termos do art. 154, II, do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, requeremos que tramite sob o 

regime de urgência o Projeto de Lei 8.703/2017, oriundo 

do Senado Federal, que altera as Leis nºs 9.096, de 19 de 

setembro de 1995, e 9.504, de 30 de setembro de 1997, 

para instituir o Fundo Especial de Financiamento de 

Campanha (FEFC), extinguir a propaganda partidária no 

rádio e na televisão. 

Sala das Sessões, 03 de outubro de 2017. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Para falar contra, tem a palavra o 

Deputado Ivan Valente. (Pausa.) 

Depois dessa urgência, nós vamos votar a PEC 134/15, se assim for o 

interesse das Deputadas presentes. 

 A SRA. SORAYA SANTOS (PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da 

oradora.) - Queremos pedir, Sr. Presidente, para efeitos administrativos, que se 

mantenha o quórum, pois se trata de uma PEC. 

 O SR. JOSÉ GUIMARÃES - Vamos votar a urgência, Sr. Presidente. Ligeiro! 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Para falar contra, tem a palavra o 

Deputado Ivan Valente. 

 O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, nós chegamos num momento crucial. Foram meses e 

meses debatendo reforma política, e nós estamos a 2 dias do prazo final.  

Tivemos que engolir aqui uma proposta que veio do Senado Federal tratando 

apenas do fundo. E é um fundo muito esquisito. 

 Nós discordamos das composições que formam o fundo, da distribuição do 

fundo e vamos pedir a todos os Parlamentares e partidos que não concordem com 

isso que rejeitem essa urgência. 

 Em segundo lugar, nós passamos 9 meses numa Comissão Especial 

debatendo o relatório do Deputado Vicente Candido. Há dezenas de propostas ali 

contidas, inclusive a de fundo. Há teto de gastos de todo tipo: teto de gastos de 

campanha, teto de gastos de candidato, teto de gastos de doadores. Há a ideia de 

se diminuir o custo de campanha. Há um debate sobre toda a forma de gerir a 

campanha. Muitas coisas já foram retiradas, como as pesquisas eleitorais. 
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 E há um debate feito por alguns partidos, que dizem o seguinte: “Nós não 

podemos votar uma coisa grande.” Espere aí, não se trata de ser grande ou 

pequena. Trata-se de saber qual é a qualidade das questões que nós estamos 

mudando, porque aqui foi rejeitado aquilo que era o principal da reforma política. 

 O principal da reforma política era o sistema de governo. Foi rejeitado o 

distritão, o distrital misto. E mais: acabou ficando o sistema proporcional. E o sistema 

proporcional, sem as coligações proporcionais e sem o financiamento privado, ainda 

é o melhor sistema. 

 Passou a PEC 282, que já foi aprovada agora no Senado em dois turnos, 

parece-me. Inclusive, foi liquidada lá. A pauta está livre.  

 O que se está fazendo aqui? Votando no escuro. O que se quer é votar a 

proposta de urgência do Senado, que trata só do fundo. E vou dizer mais: a maioria 

dos recursos do fundo vai ser destinada para as eleições majoritárias, segundo 

definido pela PEC do Senado. O menor espaço está dedicado às eleições 

proporcionais. Mas o pior de tudo, Deputado Vicente Candido, é que não há garantia 

de que o seu projeto vá ser votado.  

 O que o PSOL quer aqui é definir o roteiro de votação. Não está definido o 

roteiro de votação. Por isso, nós não podemos votar a urgência. Votada a urgência, 

o que vai acontecer, segundo o art. 154, sobre o regime de urgência: com cento e 

poucos votos, estará aprovada a urgência; e, amanhã, bastará maioria simples para 

votar o projeto do Senado, que voltará para lá. E acabou o debate.  

Não, senhor! Nós queremos saber da Mesa Diretora, dos partidos políticos, 

inclusive do PT, se vamos votar o relatório do Deputado Vicente Candido, ou seja, 

se todo o esforço da Câmara dos Deputados vai para o Senado Federal. Enquanto 
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essa questão não for decidida, nós vamos ficar em obstrução. E nós pedimos a 

todos aqueles que são contra esse fundão que veio do Senado que também entrem 

em obstrução, para que tenhamos uma garantia negociada de que amanhã se 

votará o relatório do Deputado Vicente Candido, incorporando questões vitais que 

foram discutidas na Comissão. É esse o relatório que deve ir para o Senado. 

 O SR. JULIO LOPES (Bloco/PP-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

Deputado Julio Lopes votou com o partido nas últimas três votações. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Não precisa justificar. Haverá duas 

votações nominais.  

Deputado Ivan Valente, nós vamos votar a urgência e a PEC. Amanhã a 

sessão abre às 9 horas da manhã, e começamos a Ordem do Dia por volta de 

11h30min, com o projeto do Deputado Vicente Candido. Depois, se aprovada a 

urgência, votamos o projeto do Senado, nessa ordem. 

 O SR. ARTHUR OLIVEIRA MAIA (PPS-BA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, na última votação, o Deputado Arthur Oliveira Maia votou 

com o partido. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Orientação de bancada. 

 Como vota o PMDB? (Pausa.) 

 O SR. JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança do PR. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - V.Exa. tem a palavra para falar pela 

Liderança do PR. 

 O SR. ARNALDO JORDY - Essa urgência é relativa ao texto do Senado, Sr. 

Presidente? 
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 O SR. SILVIO COSTA - Presidente, vamos encaminhar logo. Depois, quando 

começarmos a votar, o PR fala. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Ele tem direito de usar a palavra como 

Líder. 

 A SRA. SORAYA SANTOS (PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da 

oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB encaminha “sim” à urgência, para que possamos 

votar a PEC 134/15. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PT? 

 O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, quero dizer que fizemos um acordo. Todos os partidos presentes na 

reunião combinaram que faríamos hoje a votação da urgência desse projeto que 

veio do Senado, que trata da organização de um fundo de financiamento eleitoral. 

 É bem importante dizer que todas as questões relativas às divergências 

deverão ser sanadas pelo Governo. E amanhã, ao votarmos o projeto de lei sob 

relatoria do Deputado Vicente Candido, resolveremos também a divergência que 

existe em relação à distribuição desse fundo com uma proposta que unifica todos os 

partidos. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Conclua, Deputado.  

 O SR. CARLOS ZARATTINI - O que nós estamos aqui votando é o produto 

de um acordo bastante amplo que, se não envolve todos os Deputados e partidos, 

com certeza atende à grande maioria. Por isso, o nosso voto é “sim”.  

 O SR. ARNALDO JORDY - Sr. Presidente, só para esclarecer, o PPS não 

participou... 

 (O microfone é desligado.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Só 1 minutinho, Deputado. V.Exa. terá 

seu tempo para falar.  

 Eu gostaria de informar ao Deputado José Rocha, que ficou incomodado com 

a fala do Deputado Carlos Zarattini, que o pedido para falar como Líder do Líder do 

PT foi anterior ao de V.Exa. Apenas por isso S.Exa. falou na sua frente.  
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 

José Rocha, para uma Comunicação de Liderança, pelo PR. 

 O SR. JOSÉ ROCHA (PR-BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, agradeço e peço desculpas a V.Exa. Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, é um absurdo nós estarmos às 22 horas desta noite querendo votar um 

fundo de campanha política vindo do Senado que favorece candidaturas laranjas.  

 É um absurdo que, a esta hora da noite, nós estejamos aqui a coonestar um 

fundo que retira recursos do fundo partidário para as campanhas majoritárias, que 

retira 10% do montante do fundo para eleições do segundo turno, quando vários 

partidos não terão candidatos no segundo turno. Ficarão privados dos 10%, que 

voltarão para o Tesouro Nacional.  

 É um absurdo, Sr. Presidente, que, depois de termos derrotado a urgência 

nesta Casa — essa mesma urgência foi derrotada —, agora ela volte de novo 

utilizando um artifício do Regimento, o art. 154. 

 Esse art. 154 vai favorecer o PT, vai favorecer aqueles que querem recursos 

públicos à vontade para gastar em suas campanhas. Nós, não! Nós queremos que 

esta Casa seja protagonista de um projeto que seja acordado com a maioria dos 

Líderes partidários, com a maioria dos partidos com assento nesta Casa. Queremos 

que esse projeto seja apreciado, votado e siga para o Senado, e que o Senado 

assuma a responsabilidade de dar continuidade ou não ao projeto. 

 Não podemos ficar à mercê da vontade do Senado. O Senado é uma Casa 

Revisora e tem a obrigação de dar continuidade aos projetos nascidos nesta Casa. 

Porém, o que fez o Senado? Preparou um projeto para vir a esta Casa para que ele 

seja empurrado goela abaixo dos Srs. Deputados. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 287.3.55.O               Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 03/10/2017  Montagem: 5199 
 
 

 259 

 Não aceitamos isso, porque temos condições de aqui, sim, formatar, discutir, 

debater e enviar o nosso projeto para a Casa Revisora, o Senado, e lá os Senadores 

decidirem. Aí teremos uma matéria discutida e debatida, que saia da vontade maior 

do Congresso Nacional. 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é um absurdo esse artifício daqueles 

que assinaram esse requerimento de urgência. Inconformados por terem sido 

derrotados na sessão anterior, inconformados pela derrota que sofreram aqui nesta 

Casa, voltam com outro requerimento de urgência sobre a mesma matéria. 

Não podemos participar aqui de uma votação que não seja aquela da vontade 

da maioria dos membros desta Casa. O que nós apresentamos, na sessão anterior, 

foi a vontade da maioria ao rejeitar esse fundo que já é chamado de “fundão”, e é 

uma vergonha votá-lo a 2 dias do final do período para que ele possa ser 

implementado. 

 A Comissão de Reforma Política trabalhou mais de 8 meses nesse projeto. 

Empurraram com a barriga! Repito, empurraram com a barriga, para que chegasse à 

data de hoje, a apenas 2 dias, para querer votar uma matéria que não condiz com a 

dignidade dos representantes do povo brasileiro com assento nesta Casa. 

 Não! Não! Não queremos candidatos laranjas... 

 (Desligamento automático do microfone.) 
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 O SR. SILVIO COSTA - Vamos votar, Sr. Presidente, vamos votar. 

 O SR. DANILO CABRAL (PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

Deputado Danilo Cabral votou com o PSB nas votações anteriores. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como orienta o PP, pelo tempo de 

Líder, Deputado Arthur Lira?  

 O SR. ARTHUR LIRA (Bloco/PP-AL. Como Líder. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, nós já discutimos essa questão por diversas vezes. Eu queria que 

V.Exa., por gentileza, apenas agregasse o tempo de Líder, e eu não vou usar mais 

do que 2 minutos. Eu gostaria que este Plenário tivesse a decisão clara, clara e 

absoluta, do que nós estamos votando hoje. É muita irresponsabilidade, é muita falta 

de responsabilidade política nós deixarmos de analisar e votar a urgência — para 

podermos apreciar o projeto que o Senado votou e esta Casa não teve 

absolutamente condições políticas de apreciar devido às divisões, que são normais, 

que são justas — e apreciar uma matéria do financiamento eleitoral. 

 Onde nós vamos chegar com essa irresponsabilidade? Onde nós chegaremos 

sem termos uma condição que foi imposta pela legislação eleitoral de nós não 

termos financiamento privado? Essa é uma discussão sobre a qual o nosso partido 

defendia a tese do sistema majoritário. Absolutamente, não teve êxito na votação 

desta Casa. 

 Hoje, nós temos a única opção, com o acordo público firmado pelo Presidente 

da Casa, Presidente Rodrigo Maia, pelo Presidente do Senado, Senador Eunício 

Oliveira, uma pauta com o Presidente da República, para tirar do texto, através de 

um veto presidencial, uma matéria que muito aflige a Câmara dos Deputados, que é 

o fundo eleitoral partidário, o fundo partidário, ser composto apenas por gastos em 

campanhas eleitorais. 

Isso é o que defendem determinados partidos, que não querem a criação do 

fundo eleitoral para a eleição de 2018. Ele será transitório. A eleição de 2020 terá 
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outra dimensão e outro formato. E nós trabalharemos, a partir de 2019, quem aqui 

estiver, para que o Brasil possa mudar o sistema eleitoral de uma vez por todas, 

para banir esse sistema de coligações, e esse sistema que prejudica realmente o 

crescimento do Brasil. 

 Portanto, o PP, Sr. Presidente, encaminha “sim” e pede aos seus Deputados 

que, mesmo aqueles que pensam de forma diferente com relação ao fundo, votem 

na possibilidade de a gente poder discutir isso amanhã, porque é o último dia que, 

com responsabilidade, esta Casa tem a se debruçar sobre esse assunto.  

 “Sim” à urgência, Sr. Presidente.  
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PSDB? 

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

- Sr. Presidente, apesar das divergências na bancada quanto a este tema, a 

bancada reunida, hoje à tarde, construiu um acordo de procedimento para permitir a 

discussão do assunto, portanto, votaremos “sim” para permitir o debate, sem 

compromisso do seu conjunto com o mérito. 

 Então, é “sim”. 

 O SR. MARCOS MONTES (PSD-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, eu acho que esta Casa hoje tem uma oportunidade ímpar de mostrar 

à sociedade que nós também fazemos política neste País igual ao que se faz em 

outros países. Não há país algum — e se pode pesquisar — onde não exista ou 

financiamento privado ou financiamento público. O financiamento privado foi proibido 

pelo Supremo Tribunal Federal. Acredito que nós não temos condições hoje de ter 

um financiamento privado pelo que nós estamos vivendo. Mas o financiamento 

público é, sim, um passo que nós damos para implementar de vez a democracia 

neste País. 

 Por isso, nós do PSD pedimos a todos os Parlamentares que reflitam e votem 

pelo menos o requerimento de urgência para que nós possamos apreciar a matéria. 

 Sr. Presidente, quero aproveitar o momento para pedir a esta Casa que dê a 

V.Exa. o voto de confiança que merece, com a certeza do veto do Presidente 

naquilo que nos incomoda. 

 Por isso, o PSD encaminha “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PR? 
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 O SR. LAERTE BESSA (PR-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o nosso Líder colocou muito bem quando falou que esse projeto é uma 

indecência, totalmente nocivo não só ao País com às siglas partidárias também. 

 Vejamos: dizer que esse dinheiro vem das emendas dos Deputados e 

Senadores, dizer que esse dinheiro vem dos programas partidários de televisão é 

conversa fiada, Sr. Presidente. Esse dinheiro vem do contribuinte. Nós não podemos 

mais aceitar isso. Nós não precisamos de dinheiro para fazer campanha. 

 Esse fundo é de 1,7 bilhão de reais. O Brasil está numa situação muito difícil, 

o Brasil está endividado. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PR, Deputado? “Sim” ou 

“não”? 

 O SR. LAERTE BESSA - Sr. Presidente, quero dizer que esse fundo é 

nocivo, o PR é contra, e nós vamos obstruir. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PSB? 

O SR. JÚLIO DELGADO (PSB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, é claro que a Líder fez um acordo e vai cumpri-lo, mas temos um 

acordo de procedimento já de difícil convivência dentro do PSB.  

É lógico que, para aqueles que não querem aprovar o fundo, o que está para 

ser decidido é esse requerimento de urgência. Então, essa é  a parte que não quer 

participar desse fundão, porque depois a votação vai ser por maioria simples. E nós 

queremos votar o projeto do Deputado Vicente e não o projeto que veio do Senado. 

Então, nós vamos entrar em obstrução, por 5 minutos. É o acordo que 

fizemos de procedimento, porque depois a Líder vai encaminhar e liberar.  
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Então, o PSB vai encaminhar agora por obstrução, para garantir que esse 

acordo feito seja para garantir a aprovação do fundão. 

É isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o DEM? 

 O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente,  diante de tudo por que o Brasil passa hoje no seu cenário político, o 

principal valor que a sociedade cobra deste Parlamento é a transparência. Vimos, 

com todas as investigações que estão em curso, que tivemos um poder político 

cooptado pelo capital privado. As empresas acabaram ultrapassando seus limites e 

interferiram naquilo que era um processo livre, democrático e transparente. 

A chance de podermos resgatar essa realidade para que possamos fazer a 

transição até recuperar os limites passíveis de aceitação por parte do Plenário e da 

sociedade exige que essa transição em 2018 seja feita livre da interferencia de 

qualquer capital privado ou empresa. 

Nesse sentido, o Democratas  orienta “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PTB? 

 O SR. JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB-PA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o PTB na urgência encaminha o voto “sim”. 

 O SR. FABIO REIS (PMDB-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o Deputado Fabio Reis nas votações anteriores votou de acordo com a 

orientação do seu partido. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Com a palavra, para orientar, o PRB, 

que terá também o tempo de Líder. 

 O SR. JOÃO CAMPOS (PRB-GO. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, é bom esclarecermos o processo legislativo em relação a esta matéria, 

até para que cada Deputado já possa se posicionar adequadamente no que se 

refere ao mérito a partir de agora. 

 Quem votar “sim” ao requerimento de urgência certamente é favorável à 

aprovação do fundo por uma razão simples. Para matéria principal, que é a criação 

do fundo, a maioria é simples, e a votação é simbólica. Se haveremos de enfrentar 

alguma dificuldade é agora no requerimento de urgência, em que se exige maioria 

absoluta com o voto nominal. Se se é contra a criação do fundo é preciso botar “não” 

agora na urgência. 

  É preciso que isso fique claro. Quem votar “sim” necessariamente é a favor 

do fundo. 

 Eu sou contra o fundo, o PRB é contra o fundo. Nós somos a favor da 

sociedade. Nós entendemos que o Senado errou. O Senado está querendo pegar 

recursos no momento em que o Brasil tem uma capacidade baixíssima de 

investimento, de recurso, inclusive de emendas parlamentares, de emendas de 

bancada, que servem para pouquíssimos investimentos, ainda pouquíssimos 

investimentos que existem e querem pegar esses recursos para financiar a 

campanha política. Ora, esse recurso é indispensável? Claro que não é. 

 Se fosse indispensável, as eleições municipais do ano passado para Prefeitos 

e Vereadores não teriam sido viabilizadas. Por que a eleição municipal pode se 
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realizar sem esse fundo, e as eleições gerais só se viabilizam, só podem ser 

realizadas, se existir o fundo? É claro que não! 

 Ora, é preciso que garantamos recursos não necessariamente para eleição. 

Não! Que nós garantamos recursos para áreas estratégicas da sociedade que estão 

a reclamar uma ação firme do Governo. Peguemos esses quase 2 bilhões de reais e 

os destinemos para uma política adequada de prevenção de homicídios no Brasil, de 

prevenção a estupros no Brasil — mais de 40 mil estupros ao ano! Peguemos esses 

recursos para a construção de presídios — presídios são indignos no Brasil! —, e 

não para financiar a campanha política, porque não é isso que a sociedade deseja.  

 “Não, João, mas a democracia tem custo.” Eu sei que tem. Por isso, cada 

Deputado, cada cidadão que desejar financiar a democracia tem a possibilidade de 

fazer a sua doação pessoal, a doação de pessoa física. 

 A democracia não pode ser viabilizada impondo a fome, impondo o 

desemprego, impondo a ausência de investimentos. Não! 

 O que nós estamos querendo fazer aqui é exatamente isso. Em nome de 

financiar a democracia, vamos diminuir os recursos em favor do cidadão, vamos 

retirar recursos de investimentos, vamos retirar recursos para a realização de obras. 

 Ora, isso não é razoável. Isso não é sensato. 

 É exatamente por isso que eu comecei a minha fala fazendo apenas um 

esclarecimento de forma pedagógica — como se dá o processo legislativo em 

relação ao requerimento de urgência e como se dá o processo legislativo em relação 

à matéria que virá na sequência e a criação do fundo. Esta exige quórum 

qualificado, maioria absoluta e votação nominal. A outra exige maioria simples e 

votação simbólica. 
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 Ora, é exatamente aqui que cada cidadão brasileiro, o meu eleitor, o seu 

eleitor vai aferir qual é a nossa posição em relação ao fundo, em relação ao 

financiamento das eleições. O financiamento é público? É privado? Como deve se 

dar? 

 Repito: eu e o PRB continuamos defendendo que não é razoável tirar dinheiro 

de obras, tirar dinheiro de crianças abandonadas, tirar dinheiro que deve financiar 

programas em favor de adolescentes vulneráveis, tirar dinheiro de homens e 

mulheres que estão quase passando fome, para financiar a campanha política. Isso 

não é razoável. 

 Penso que neste momento, certamente, o Senado não teve a 

responsabilidade de fazer esta reflexão. Este momento exige uma reflexão 

responsável de cada um de nós. E que essa decisão tenha absoluta harmonia com o 

que pensa o conjunto da sociedade brasileira. 

 Que essa não seja uma decisão que leve em conta apenas a conveniência do 

financiamento da minha eleição e da sua eleição. Ela precisa ter harmonia, precisa 

ter consonância — repito — com aquilo que pensa o conjunto da sociedade 

brasileira. 

 O que o Senado deliberou não tem harmonia com o conjunto da sociedade 

brasileira, está desassociado daquilo que ela pensa. Se fizéssemos uma enquete 

hoje, pelas redes sociais, para saber... 

 (Desligamento automático do microfone.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PPS? (Pausa.) 

 O SR. CAETANO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o Deputado Caetano votou com o partido na votação anterior. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PPS? 

 O SR. ARNALDO JORDY (PPS-PA. Como Líder. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, nós estamos aqui já há 8 meses discutindo a reforma política. Como 

já foi dito, o financiamento empresarial foi sepultado pelo Supremo, mas também foi 

sepultado nesta Casa numa manobra em que o ex-Presidente Eduardo Cunha 

inclusive fez duas votações na mesma noite. Agora, estamos insistindo neste fundo 

com recursos públicos, recursos de emendas parlamentares. 

 Nós estamos com esta Casa, no dia de hoje e estaremos amanhã, repleta de 

Prefeitos e de reitores de universidades pedindo recursos por conta da crise, 

recursos para custeio da saúde, recursos para suprir as universidades. Estamos 

insistindo em tirar recursos de emendas de bancada destinadas à saúde, à 

educação, à segurança pública, à infraestrutura, a equipamentos agrícolas, a tudo 

aquilo em que são atendidos os Municípios e Estados, para financiar campanha 

política. Parece-me que a lógica está errada. O Brasil está clamando, e está 

precisando disso, por redução dos custos da campanha, o que já aconteceu em 

2016 e pode se reproduzir em 2018. 

 Não tem sentido pagar marqueteiro o valor de 75 milhões de reais, como 

pagaram os marqueteiros da eleição passada, em 2014. Isso é obsceno no Brasil 

nos dias de hoje! E a sociedade não aceita isso, com razão. 

 Por isso, o PPS, no mérito, é contra esse fundo que retira recursos de 

políticas públicas. Estão sagrando o País para financiar o fundo. 

 Nós achamos que o fundo eleitoral que existe hoje, talvez com alguns 

acréscimos da renúncia fiscal do tempo de televisão nos anos eleitorais, com algum 
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recurso que possa ser destinado das fundações no ano eleitoral, pode ser discutido; 

mas não um fundo com recursos públicos de políticas públicas. 

 Portanto, o nosso encaminhamento em relação a isso, no mérito, é “não”. E 

entramos em obstrução, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como orienta o PSOL? 

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

O PSOL, Presidente, tem uma preocupação importante de repetição da votação de 

uma urgência, descartando-se aquilo que foi construído ao longo do tempo na 

Comissão da Câmara dos Deputados, com todas as deficiências. 

 Nós consideramos que uma reforma política de fato se faz com ampliação dos 

instrumentos de participação direta e com amplo diálogo com a sociedade brasileira. 

 Com essa preocupação, demonstrada neste momento, vamos votar “não” à 

urgência, e estamos na expectativa de qual vai ser o processo de votação e a 

Ordem do Dia de amanhã. 

 O PSOL vota “não” à urgência. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota a REDE? 

 O SR. JOÃO DERLY (REDE-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Presidente, em primeiro lugar, a REDE já se manifestou contrária a qualquer tipo de 

fundão. 

 Em segundo lugar, com a tal democracia e o fundão, passar a conta para os 

Municípios é um grande erro. 

 Em terceiro lugar, os grandes partidos, PMDB, PT, PSDB, com mais de 252, 

221, 270 milhões, que estão no epicentro da Operação Lava-Jato, que demonstrou 

que nas eleições, através de propina, financiaram as suas campanhas, agora, com a 

falta de recursos, estão achando alternativas para poder financiar suas campanhas. 

Isso é um erro. 

 A REDE vota “não”. E se precisar, vamos obstruir. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - A Presidência solicita às Sras. 

Deputadas e aos Srs. Deputados que tomem seus lugares, a fim de ter início a 

votação pelo sistema eletrônico. 

 Está iniciada a votação. 
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 O SR. LINCOLN PORTELA (PRB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o PRB muda para obstrução. 

 O SR. GENECIAS NORONHA (SD-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 

- Sr. Presidente, o Solidariedade é “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PDT? 

 O SR. SILVIO COSTA (Bloco/AVANTE-PE. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - A Minoria encaminha o voto “sim”, contra esta hipocrisia.  

 A SRA. RENATA ABREU (Bloco/PODE-SP. Pela ordem. Sem revisão da 

oradora.) - Sr. Presidente, o Podemos orienta “sim”. 

 O SR. SILVIO COSTA - Alguns partidos, donos de partidos... 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado Silvio Costa, aguarde só 1 

minuto, porque o Deputado Weverton quer falar. 

 O SR. WEVERTON ROCHA (PDT-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Presidente, não dava para ficar calado na noite de hoje, porque é muita hipocrisia. 

Muitos que subiram ali defendendo que não haja o fundo eleitoral são os mesmo que 

estão fazendo “poupanção” para bancar a eleição com dinheiro público ano que 

vem. 

 Os partidos políticos que fazem partido, que durante todo o mês fazem partido 

nos seus Estados, esses não guardam dinheiro para a eleição. Só que os partidos 

que vêm aqui com o discurso para as ruas de que são contra um fundo eleitoral 

público são os mesmos que guardam dinheiro todo mês e têm 3, 5 milhões para 

cada Deputado gastar na eleição. 
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 E não fazem partido, não apoiam os Deputados Estaduais, não apoiam os 

seus Governadores, nem Presidente nem nada, ou seja, são partidos exclusivos 

para “poupanção”, para bancar Deputado Federal. Esta é a verdade! 

 Então, se não querem, vamos aprovar no dia de hoje ou amanhã, Srs. 

Deputados, um dispositivo em que se proíba utilizar o fundo partidário para eleição. 

Aí eu quero ver se não vão querer aprovar um fundo eleitoral!  

 É muita hipocrisia! Se forem contra a utilização de dinheiro público, um fundo 

eleitoral, lembrem à população: quase 1 bilhão, quase 1 bilhão de reais! Os que 

estão dizendo que são contra tirar o dinheiro da educação e da saúde — talvez você 

que está em casa veja isso — são os mesmos que votaram a PEC 55, que 

congelaram o dinheiro da saúde e da educação e liberaram dinheiro para banco. 

 Agora virem falar em não gastar dinheiro público é muita hipocrisia! Somos a 

favor do fundo eleitoral! Quem for contra, então, seja contra também o a utilização 

do fundo partidário para eleição! 

 O SR. SILVIO COSTA - Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Com a palavra o Deputado Hildo 

Rocha. (Pausa.) 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Esperem um pouquinho. 

 Calma, Deputado! 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Aguardem 1 minuto, existe uma ordem 

aqui. Eu tenho a ordem aqui de quem me pediu a palavra. Vai falar pelo PMDB, por 

3 minutos, o Deputado Hildo Rocha; a Deputada Tereza Cristina vai orientar; e, 
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depois do Deputado Hildo Rocha, terá a palavra o Deputado Diego Garcia, pelo 

PHS. 

 O SR. JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de 

ordem. 

 O SR. PROFESSOR VICTÓRIO GALLI (PSC-MT. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) - Sr. Presidente, o PSC encaminha “sim”. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 A SRA. TEREZA CRISTINA (PSB-MS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) 

- Sr. Presidente, o PSB, cumprindo o acordo de Líderes e consultando a sua 

bancada, agora muda o seu voto para “sim” na emergência do voto do fundo 

partidário. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tem a palavra o Deputado Hildo 

Rocha. 

 O SR. JOÃO DERLY (REDE-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - A 

REDE está em obstrução, Sr. Presidente. 

 O SR. GENECIAS NORONHA (SD-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 

- O Deputado Genecias Noronha votou com o partido nas votações anteriores. 

 O SR. JOSÉ ROCHA - Peço a palavra para fazer uma questão de ordem, Sr. 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Estamos em processo de votação, não 

há questão de ordem. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tem a palavra o Deputado Hildo 

Rocha, pela Liderança do PMDB. 

 O SR. HILDO ROCHA (PMDB-MA. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente Rodrigo Maia, Sras. e Srs. Deputados, o que estamos votando na noite 

de hoje é algo de fundamental importância para a sociedade brasileira. 

 O que ouvi aqui, e a população também, foi um festival de hipocrisia. Eu 

anotei os partidos que se posicionam contra o fundo de financiamento de campanha. 

Eles são os primeiros que brigam pelo rateio do Fundo Partidário. E de onde vem o 

Fundo Partidário? Do Orçamento da União, do mesmo recurso que sai, e vai sair, o 

fundo de financiamento. 

 Eu queria que esses que usaram a tribuna dizendo o que disseram com 

bastante dissimulação assumissem aqui que, se for aprovado o financiamento de 

campanha, não vão utilizá-lo porque, se utilizarem, estarão sendo muito mais do que 

hipócritas — hipócritas ao quadrado —, porque dizem que dinheiro público não pode 

ser utilizado em campanhas. Mas já estão utilizando. E muitos dos que disseram já 

utilizaram dinheiro do Fundo Partidário para campanha. Eu vi! 

 É dinheiro da educação, é dinheiro da saúde. V.Exas. foram hipócritas 

quando disseram aqui que se trata de dinheiro público para uso em campanha. Já 

fizeram isso em 2014. V.Exas. não têm coragem de vir aqui dizer que não usaram. 

Eu tenho a relação dos que usaram dinheiro do Fundo Partidário. V.Exas. subiram à 

tribuna apenas para mentir, para enganar a população e tentar obter algum conceito 

junto à mídia brasileira. Mas a população saberá distinguir aqueles que são 

verdadeiros em suas ideias. 
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 Muitos dos partidos que aqui estão contra o fundo de financiamento, de 

acordo com seus estatutos, são a favor de um fundo de financiamento para todas as 

campanhas. Então, o que houve aqui na noite de hoje foi um festival de hipocrisia. 

 O que estamos votando agora é apenas a urgência para que possamos 

debater a matéria. Mas nem debater a reforma política V.Exas. querem. De fato, 

estão trabalhando contra o povo brasileiro. O que nós vamos fazer na noite de hoje 

é votar a urgência para que amanhã possamos debater. Vamos votar o projeto 

aprovado no Senado e depois votar o parecer do Deputado Vicente Candido. 

 Nós debatemos na Comissão durante 1 ano, e o fundo foi aprovado por todos 

os partidos que ali estavam. Agora, no plenário, vêm querer dar uma de santinho, de 

bonzinho. V.Exas. me desculpem, mas estão perdendo crédito e conceito com um 

Deputado do PMDB. 

 O PMDB é a favor, para que possamos discutir, amanhã, este projeto que 

veio do Senado da República. 

 Muito obrigado. 
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 A SRA. ALICE PORTUGAL - O PCdoB quer orientar, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O PCdoB tem a palavra para orientar. 

Depois, terá a palavra o PHS também para orientar. 

 A SRA. ALICE PORTUGAL - Solicito a agregação do tempo de Líder, por 

gentileza. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O PHS está na frente para utilizar o 

tempo de Líder. 

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

oradora.) - Sr. Presidente, eu gostaria de orientar o voto “sim” do PCdoB, mas 

fazendo um apelo a este Plenário. 

 Nós temos que colocar a política no comando, no desenho da arquitetura 

eleitoral brasileira. Nós não temos mais financiamento privado por opção desta 

Casa, e o Supremo Tribunal Federal também assim considerou correto. Votando a 

urgência hoje, estaremos amanhã com a possibilidade da análise tranquila do mérito 

e da correção de eventuais divergências e desvios, apreciando o parecer, paciente 

parecer, do Deputado Vicente Candido. 

 Faço um apelo pela aprovação, peço urgência ao projeto do Senado, porque 

efetivamente na política tem que se buscar o financiamento dentro da regra... 

 (Desligamento automático do microfone.)  

 O SR. PROFESSOR VICTÓRIO GALLI - Peço a palavra para orientar, 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Aguarde 1 minutinho. O PHS está na 

frente, Deputado. Depois ouviremos o PSC. 
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 O SR. DIEGO GARCIA (PHS-PR. Como Líder. Sem revisão do orador.) - 

Presidente, peço que acrescente o tempo de Líder à orientação. 

 Obviamente, nós do PHS, como há mais de 1 mês temos feito no plenário da 

Câmara, vamos orienta o voto “não”. 

 Quero dizer aos Deputados que nos antecederam, e que até chamaram quem 

está votando contra de hipócrita por conta do Fundo Partidário, que o PHS não tem 

dificuldade nenhuma de acatar a proposta que V.Exas. estão fazendo, até porque o 

PHS recebe sim uma quantia significativa através do Fundo Partidário. Mas os 

partidos que mais arrecadam com o Fundo Partidário não incluem o PHS. São o PT, 

PMDB, PSDB. 

 Essa contribuição, se for aprovada aqui, vai ser um grande ganho para a 

sociedade brasileira, porque esse recurso que seria utilizado para a manutenção dos 

partidos e outras coisas, e para financiar também campanhas, vai agora poder ser 

utilizado em áreas nobres. 

 Quero dizer aos Parlamentares que estão sugerindo essa proposta para 

avançarmos com ela: por que não? Esta sim será uma proposta positiva para a 

sociedade brasileira que está nos assistindo: acabar com o Fundo Partidário neste 

momento de crise do nosso País. 

 Ora, nós não somos tolos. A sociedade não é tola. É bom alertar este Plenário 

sobre o quórum para esta votação, que é maioria simples. Para esta urgência o 

quórum é maioria simples. Se passar, seja qual for o resultado quando o Presidente 

encerrar a votação, vamos entrar na discussão do mérito desta proposta que cria um 

fundo que ultrapassa 2 bilhões de reais. Dois bilhões de reais, Deputado Givaldo 

Carimbão, que poderiam sim ser utilizados em áreas nobres do Sertão de Alagoas, 
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no meu Estado, o Paraná, ou em diversas áreas, como saúde e educação. Trata-se 

de dinheiro sim que está saindo do bolso do trabalhador, do assalariado. 

 O PHS é contra a criação desse fundo irresponsável com a nossa Nação, 

com o povo que sofre, que está cada vez mais desacreditando numa classe política 

que legisla em causa própria. Aconteceu hoje na votação da MP e agora acontece 

de novo na criação desse fundo de financiamento da democracia, que de 

democrático não tem nada. 

 É importante derrotarmos esta urgência. É importante impedir a criação desse 

fundo. É importante impedir, para o bem do País e para mostrarmos à sociedade 

brasileira que há Deputados que não estão preocupados se vai ou não haver 

dinheiro para financiar suas campanhas. 

 Quem faz o trabalho corpo a corpo, na rua, na sola do sapato, quem está 

fazendo o dever de casa em suas cidades, em seus Municípios não está 

preocupado com dinheiro. Só está preocupado com dinheiro quem compra votos, 

quem quer comprar eleitor, quem quer comprar lideranças. Essa é a verdade. Quem 

está preocupado com o País vai votar “não” a esta urgência, para dar uma resposta 

ao povo brasileiro de que não vamos aprovar esse absurdo na noite de hoje nesta 

Casa. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PSC? 

 O SR. PROFESSOR VICTÓRIO GALLI (PSC-MT. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) - O PSC vota “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. ARNALDO JORDY (PPS-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o PPS muda o voto para “não”. 

 O SR. LAERTE BESSA (PR-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PR 

muda o voto para “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Com a palavra o Deputado Heráclito 

Fortes. 

 O SR. HERÁCLITO FORTES (PSB-PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, eu queria prestar um esclarecimento em nome da coerência que eu 

mantenho nesta Casa. O meu voto é “sim”, pela urgência, mas “não” no mérito. 

 Eu sou de um Estado pobre, que não tem dinheiro para escolas, para 

hospitais, que está quebrado. Não vão aceitar eu votar a favor de um fundo dessa 

natureza, que envolve inclusive emendas parlamentares. 

 Quero deixar registrada a minha posição em relação ao mérito da matéria: 

“não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Como vota o PV? 

 A SRA. LEANDRE (PV-PR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, se no Orçamento do Brasil não há espaço para ampliar o financiamento 

da saúde, o financiamento da educação, não pode haver espaço para um fundo que 

financie campanhas. 

 O PV é contrário à criação do fundo e, portanto, orienta o voto “não” à 

urgência deste requerimento. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tem a palavra a Deputada Laura 

Carneiro. 

 A SRA. LAURA CARNEIRO (PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da 

oradora.) - Eu e o Deputado Celso Pansera vamos utilizar os outros 7 minutos do 

PMDB. 

 Sr. Presidente, nós passamos 8 meses trabalhando nesta Casa a reforma 

política. V.Exa. fez um acordo com o Presidente Temer de vetar dois dispositivos 

desta matéria. Está proibido o financiamento privado. Se não votarmos o 

financiamento público, significa dizer: “Vamos aprovar o caixa dois, o caixa três, o 

caixa quatro, o caixa cinco”. 

 Sr. Presidente, eu sempre fui contra fundo público eleitoral, mas fico 

imaginando como será a eleição se hoje não aprovarmos a sua criação. Será mais 

ou menos assim: quem tem dinheiro será candidato e ganhará a eleição; quem não 

tem dinheiro pode andar o que quiser, mas infelizmente o eleitor ainda se vende pela 

benesse. 

 Eu fico imaginando que quem tem dinheiro vai ganhar a eleição, mas o 

operário, o trabalhador e mesmo muitos de nós não vamos ter sequer a 

possibilidade de disputá-la. Não há outro caminho. Não é o caminho dos meus 

sonhos, mas é o único que vai garantir a democracia neste País. 

 Sr. Presidente, não é verdade que os recursos estão sendo tirados da 

educação e da saúde. Não é verdade! As emendas não podem ser mexidas quando 

são de educação e de saúde. Então, é mentira o que dizem na tribuna. É uma 

demagogia pequena e barata, como se alguns fossem vestais maravilhosos e outros 

fossem monstros. Não é verdade! 
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 Este Parlamento é uníssono. Este Parlamento quer transformar o Brasil. Este 

Parlamento quer dar alguma opção para uma democracia sólida e competente. 

 Sr. Presidente, o PMDB votará a favor da urgência, a favor da matéria. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tem a palavra o Deputado Jhonatan de 

Jesus. 

 O SR. JHONATAN DE JESUS (PRB-RR. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, eu queria deixar clara uma coisa. Estão falando em aprovar 

esta urgência para levar recurso. Veja bem, o que estão dizendo aqui é sobre tirar o 

Fundo Partidário. São os votos desta Casa que darão os recursos para Senador, 

para Governador, para Presidente. Esta votação é para isso. 

 E o que esta Casa vai votar amanhã é a possibilidade de que 30% daquele 1 

bilhão e 700 mil reais que eles aprovaram lá sejam distribuídos para Deputados. Não 

vai ficar igual, não. O fundo partidário hoje é de mais de 800 milhões de reais. E, no 

final do ano, na votação do Orçamento, pode ter certeza de que os bonitões lá vão 

querer aumentar para se beneficiar ainda mais. 

 Nós votamos “não”, Sr. Presidente. 

 O SR. SILVIO COSTA - Presidente, faz 1 hora que tento falar pela Minoria. 

Não é possível. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tem a palavra o Deputado Celso 

Pansera. 

 O SR. CELSO PANSERA (PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, estamos discutindo a organização do processo eleitoral brasileiro há 

8 meses e não fomos capazes de votar um fundo que financie as eleições. Aí o 

Senado vota, faz o seu papel, e os Deputados criticam os Senadores. Têm é que 
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criticar esta Câmara, que não teve coragem de votar até agora nenhum tipo de saída 

para o financiamento das campanhas do ano que vem. 

 E eu não sei se o pior é o cinismo ou a irresponsabilidade. Digo cinismo 

porque não é verdade que estamos tirando dinheiro da educação e da saúde; e 

irresponsabilidade porque todos nós sabemos que foi o caixa dois que levou a 

política brasileira para a encruzilhada em que nos encontramos hoje. E esses 

senhores e essas senhoras que são contra o fundo público querem sim jogar as 

eleições para ilegalidade e para o caixa dois. 

 O SR. SILVIO COSTA (Bloco/AVANTE-PE. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, estou há 1 hora tentando falar pela Minoria. 

 Eu tenho horror — horror! — à hipocrisia. E vou citar os partidos que 

orientaram o voto “não”. 

 Primeiro, dirijo-me ao senhor e a senhora que estão em casa. Neste 

momento, estamos votando um requerimento. Aí há aqui hipócritas tentando fazer 

demagogia... (Manifestação no plenário) 

 Hipócritas! Hipócritas! 

 O SR. LINCOLN PORTELA - Hipócrita é V.Exa.! 

 O SR. SILVIO COSTA - Eu não tenho outra palavra. 

 O SR. LINCOLN PORTELA - V.Exa. é hipócrita! 

 O SR. SILVIO COSTA - Quem quiser que bote a carapuça na cabeça. 

 O SR. GIVALDO CARIMBÃO - V.Exa. me respeite! 

 O SR. SILVIO COSTA - Hipócritas! 

 O SR. LINCOLN PORTELA - Hipócrita é V.Exa.! 

 O SR. SILVIO COSTA - Eu não falei o seu nome. 
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 O SR. JHONATAN DE JESUS - Hipócrita é V.Exa., que sempre se disse 

contra a corrupção e está defendendo as corrupções aí. 

 O SR. SILVIO COSTA - Não falei seu nome. 

 O SR. JHONATAN DE JESUS - V.Exa. que é hipócrita. 

 O SR. SILVIO COSTA - Eu não falei seu nome. 

 O SR. LINCOLN PORTELA - Hipócrita! Demagogo hipócrita! 

 O SR. SILVIO COSTA - Eu estou com a palavra, Presidente. 

 O SR. JHONATAN DE JESUS - V.Exa. está fazendo teatro para aparecer na 

televisão. 

 (O microfone é desligado.) 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Vamos nos acalmar. Já são quase 11 

horas da noite. Vamos com calma. Daqui a pouco o Deputado Givaldo Carimbão 

passa mal. Vamos nos acalmar. Vamos diminuir a temperatura. 

 (Tumulto no plenário.) 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Calma! Sem agressão verbal, por 

favor. Cada um defenda seu ponto de vista. 

 O SR. GIVALDO CARIMBÃO - Hipócrita eu não sou! Eu tenho 30 anos de 

mandato e mereço respeito. V.Exa. me respeite! Cada um tem sua posição. Agora 

me chamar de hipócrita, não. Todos me conhecem aqui. 

 O SR. JHONATAN DE JESUS - O Deputado Silvio Costa defendia aqui o PT 

e chamava todos os outros, mas agora quer ser santinho. 

 O SR. ARNALDO JORDY - Deixe de hipocrisia, Deputado Silvio Costa. 

 A SRA. ALICE PORTUGAL - Vamos votar! Vamos garantir a política na 

legalidade. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 287.3.55.O               Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 03/10/2017  Montagem: 5199 
 
 

 287 

 O SR. SILVIO COSTA - Presidente, deixe-me falar. 

 (Tumulto no plenário.) 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado Silvio Costa, com civilidade 

agora, por favor. 

 O SR. SILVIO COSTA - Deputado Givaldo Carimbão... 

 O SR. GIVALDO CARIMBÃO - Se me chamar de hipócrita, vai ouvir! Eu me 

dou respeito! 

 (Tumulto no plenário.) 

 A SRA. ALICE PORTUGAL - Política na legalidade. 

 O SR. SILVIO COSTA - Sr. Presidente, quero saber se eu posso falar. 

 A SRA. ALICE PORTUGAL - Vamos usar a força do argumento. 

 O SR. SILVIO COSTA - Sr. Presidente, por favor, pegue as notas 

taquigráficas. Em nenhum momento eu falei o nome do Deputado Givaldo Carimbão. 

O que eu disse e repito é que isto aqui está se transformando na noite da hipocrisia. 

 (Tumulto no plenário.) 

 O SR. SILVIO COSTA - Vou repetir! Vejam os partidos ali. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado Silvio Costa, deixe os 

partidos. Deixe cada partido com a sua posição. Eu vou encerrar em 3 minutos. 

 O SR. ARNALDO JORDY - Deputado Silvio Costa, deixe de hipocrisia. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Eu vou encerrar a votação. Chega! 

Para não haver briga. Chega por hoje! 

 Posso encerrar a votação? 

 O SR. CARLOS ZARATTINI - Sr. Presidente, há gente vindo para cá ainda. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Mais 2 minutos e encerro. (Pausa.) 
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 Deputado Silvio Costa, V.Exa. já criou confusão por hoje. Chega! Senão, o 

Deputado Givaldo Carimbão não aguenta aqui embaixo e terá um treco. 

 O SR. GIVALDO CARIMBÃO - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - V.Exa. já falou, Deputado Givaldo 

Carimbão. Estou brincando aqui para acalmar. 

 O SR. SILVIO COSTA - Sr. Presidente, deixe-me falar. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deixe o Deputado Givaldo Carimbão 

falar para ele desabafar. 

 O SR. SILVIO COSTA - Deputado Givaldo Carimbão, depois V.Exa. fala. 

Deixe-me terminar, depois V.Exa. se esbalda de falar. 

 Não dá para admitir hipocrisia. Por exemplo, partidos que vivem do fundo 

partidário... (Manifestação no plenário.) 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O Deputado Silvio Costa conseguiu 

unanimidade. (Riso.) 

 Com a palavra o Deputado Givaldo Carimbão. 

 O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PHS-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 

- Sr. Presidente, eu tenho 60 anos de idade e 30 anos de mandato parlamentar. Não 

respondo a nenhum processo e nunca fui citado. Eu não vou aceitar estar aqui no 

Parlamento... Respeito todos os companheiros, todos sabem da relação respeitosa 

que tenho. Agora, as ideias de cada um têm que ser respeitadas. 

 Eu não vou aceitar chegar aqui e ser chamado de hipócrita porque eu votei 

nesta condição. Tenho convicção de que eu, Deputado Federal Givaldo Carimbão, 

contribuo com 4 milhões de reais para o Fundo Partidário do meu partido. O meu 

partido foi comprar avião, navio, helicóptero. Tinha era que apostar em política. Por 
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isso, entendo que não deve financiar e deve ter pelo fundo partidário uma condição 

de financiar. 

 Esta é a minha posição. Posso até estar errado, mas ser chamado de 

hipócrita eu não aceito. (Manifestação no plenário.) 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Todo mundo já votou ou não? Falta 

alguém votar? (Pausa.) Não? (Pausa.) 

 Vou encerrar a votação. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Está encerrada a votação. (Pausa.) 

 Resultado da votação: 

 SIM: 248; 

 NÃO: 184; 

 ABSTENÇÃO: 4. 

 A URGÊNCIA FOI APROVADA. 
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PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

 

 A SRA. BRUNA FURLAN (PSDB-SP. Pronunciamento encaminhado pela 

oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por ocasião da bem-sucedida 

participação do Brasil no debate geral da 72ª Assembleia Geral da ONU, aproveito 

para saudar nosso querido Chanceler, Aloysio Nunes Ferreira, pela competência 

com que tem sabido comandar o Ministério das Relações Exteriores. 

 Desde que assumiu a chefia do Itamaraty, em 7 de março deste ano, o 

Ministro Aloysio Nunes soube imprimir novo vigor à política externa brasileira. 

 Em suas viagens internacionais e reuniões com autoridades estrangeiras, 

vemos delinear-se uma ação diplomática consistente e corajosa, pautada pela 

defesa dos valores democráticos, pelo fortalecimento da integração regional, pela 

ampliação de nossas parcerias estratégicas e pela promoção do interesse nacional. 

 Nos últimos 4 meses apenas, o Ministro Aloysio Nunes esteve em 20 países e 

cinco continentes, tratando dos mais diversos temas de interesse da nossa 

diplomacia. 

 De 8 a 15 de maio, realizou viagem de trabalho ao continente africano, onde 

encontrou-se com autoridades de cinco países: Namíbia, Botsuana, Malaui, 

Moçambique e África do Sul. Na ocasião, tratou de assuntos relativos a comércio, 

investimentos, cooperação técnica bilateral, combate ao HIV-AIDS, e promoção da 

paz e da segurança no Atlântico Sul. 

 Em 31 de maio, participou, na sede da Organização dos Estados Americanos, 

em Washington, da 29ª Reunião de Consultas de Ministros das Relações Exteriores 

da OEA, convocada para discutir o agravamento da situação na Venezuela. 
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 Em 2 de junho, ainda em Washington, manteve reunião de trabalho com o 

Secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, para discutir a agenda 

bilateral e fazer balanço da atualidade regional e internacional. 

 Em 2 e 3 de junho, esteve em Porto Príncipe, onde cuidou de assuntos 

relativos a nossa cooperação humanitária com o Haiti e ao encerramento da exitosa 

participação do contingente Brasileiro na MINUSTAH — Missão das Nações Unidas 

para Estabilização do Haiti. 

 Ainda no mês de junho, o Ministro Aloysio Nunes realizou outras três 

importantes viagens. 

 De 16 a 20 de junho, esteve em Pequim para tratar de assuntos bilaterais 

Brasil-China e reunir-se com os Ministros de Relações Exteriores dos países do 

BRICS. 

 De 20 a 23 de junho, acompanhou o Presidente Michel Temer em viagem a 

Moscou e a Oslo para tratar de nossos interesses bilaterais com os Governos da 

Rússia e da Noruega. 

 Em 7 e 8 de junho, acompanhou o Presidente da República na reunião de 

cúpula dos países do G-20, em Hamburgo. 

 De volta a Brasília, recebeu, em 20 de julho, os Ministros de Relações 

Exteriores dos países de língua portuguesa, na 22ª Reunião Ordinária do Conselho 

de Ministros da CPLP — Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, cuja 

presidência é ocupada, neste biênio 2016-2018, pelo Brasil. 

 Em 5 de agosto, reuniu-se, em São Paulo, com os Chanceleres de Argentina, 

Paraguai e Uruguai, ocasião em que os países fundadores do MERCOSUL 

decidiram suspender a Venezuela de todos os direitos e obrigações inerentes à sua 
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condição de Estado parte do bloco regional devido à “ruptura da ordem 

democrática”. 

 O tema da Venezuela foi novamente abordado, no dia 8 de agosto, em 

reunião do Grupo de Lima, com os Chanceleres de outros 16 países americanos. 

 Ainda no mês de agosto, dos dias 20 a 30, o Ministro Aloysio Nunes realizou 

visita de trabalho a Londres, Paris e Bruxelas. Esse giro pelas principais Capitais do 

Velho Continente teve o objetivo de retomar o diálogo político de alto nível do Brasil 

com os países europeus. 

 Os contatos em Londres, Paris e Bruxelas serviram também para promover a 

cooperação bilateral, em particular nas áreas de comércio e de investimentos. 

Durante a visita, foram tratados, ainda, outros temas, tais como: (I) a questão 

ambiental no Brasil e no mundo; (II) a entrada de nosso País na OCDE — 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico; (III) a parceria 

estratégica Brasil-União Europeia; e (IV) a reforma do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas. 

 Em 1º de setembro, o Ministro Aloysio Nunes acompanhou o Presidente da 

República em visita de Estado à China. 

 Na ocasião, foram debatidas medidas para a diversificação do comércio 

bilateral e a realização de novos investimentos chineses no Brasil. Nos encontros 

com autoridades chinesas, foram também tratados temas da agenda global, tais 

como: governança internacional, desenvolvimento sustentável e mudança do clima. 

Os contatos serviram, igualmente, para acertar ações conjuntas da parceria Brasil-

China no âmbito de foros como o BRICS e o G-20. 

 Ainda na China, o Ministro Aloysio Nunes participou, no dia 4 de setembro, 
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juntamente com o Presidente Michel Temer, da 9ª Cúpula do BRICS, realizada na 

cidade de Xiamen. 

 Em seguida, partiu para visita ao Sudeste Asiático, de 5 a 12 de setembro. 

Nesse périplo, foi recebido pelos Chefes de Governo de Malásia, Singapura e 

Vietnã. 

 Manteve também reuniões de trabalho com os Chanceleres desses países, 

para tratar da aproximação MERCOSUL-ASEAN, promover a agenda bilateral e 

trocar informações a respeito de negociações multilaterais políticas e econômicas. 

 Em 18 de setembro, após acompanhar o Presidente Michel Temer na 

abertura do debate geral da 72ª Assembleia Geral da ONU, o Ministro Aloysio 

Nunes, participou, em Nova York, de reunião da Aliança Global para pôr fim ao 

comércio de bens utilizados em pena capital e tortura. 

 Como podemos ver, nos últimos 4 meses apenas, o Ministro Aloysio Nunes 

visitou o continente africano, a Europa, por duas vezes, a Ásia, por três vezes, a 

América do Norte, a América do Sul e o Caribe; com altivez e brilho, participou de 

reuniões internacionais no âmbito da ONU, da OEA, do G-20, da CPLP, do 

MERCOSUL, do Grupo de Lima e do BRICS. 

 Soube, assim, retomar a cooperação bilateral com nossos principais 

parceiros, reativar a integração regional, reforçar nossas parcerias estratégicas e 

colocar o Brasil a um passo do ingresso na OCDE. 

 Esse é o retrato de uma diplomacia ativa e competente, que sabe exercer sua 

vocação universalista, sem jamais distanciar-se da defesa do interesse nacional. 

 Eu gostaria de parabenizar o Ministro Aloysio Nunes e toda a equipe do 

Itamaraty pela excelência do trabalho desenvolvido. 

 Muito obrigada. 
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 O SR. MARCIO ALVINO (PR-SP. Pronunciamento encaminhado pelo 

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Mais espaço. Mais poder. Mais 

mulher. Esse é o tema da campanha lançada no 3º Encontro Estadual da Mulher 

Republicana Paulista, que foi promovido pelo PR Mulher do Estado de São Paulo e 

que teve sua abertura no último sábado na Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo — ALESP. 

 Nesse importante evento tivemos a felicidade de prestigiar e ver como a 

mulher está cada vez mais participando ativamente da política do nosso Estado, 

construindo o nosso País. Esse encontro é um grande exemplo disso. Com a 

disponibilização de cursos, seminários e palestras gratuitas, tem-se como objetivo 

promover o espaço da mulher como liderança. 

 Eu sempre tive em minha mãe um exemplo de dedicação e liderança política. 

Três vezes prefeita, ela sempre lutou para fazer o melhor por Guararema e pela sua 

população. Por isso conheci bem de perto a força que a mulher tem para transformar 

a nossa realidade. 

 Estiveram no 3º Encontro Estadual da Mulher Republicana Paulista o 

Deputado Estadual André do Prado; o ex-Prefeito de Biritiba Mirim, Inho Taino; 

Tadeu Candelária, Presidente Estadual do PR; Zé Renato, Presidente Nacional do 

Muda Brasil; Professora Helo, Presidente Estadual do PR Mulher; Abelzinho, 

Presidente Estadual do PR Jovem; Dr. Joel Batista, representando Antônio Carlos 

Rodrigues, Presidente Nacional do PR; Marcos Damasio, Deputado Estadual; Dr. 

Antonio, Prefeito de Altair; Erica Soler, Prefeita de Potim; Zé Louquinho, ex-Prefeito 

de Aparecida; Gino Torrezan, ex-Prefeito de Dourado; Tiemi, Vereadora de Miracatu; 

Sadao Sakai, Vereador e Secretário de Desenvolvimento de Mogi das Cruzes; Ana 
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Poli, Vereadora de Arujá; Janaína Ballaris, Vereadora de Praia Grande; Élio Jardim, 

Vereador de Tuiuti; Azarias Amaral, Presidente do PR de Juquiá; Chico, Presidente 

do PR de Itanhaém; Lúcia Naf, Presidente do PR de Mairiporã; Odair Gonzalez, 

Presidente do PR de Santos; Marlene Santana, Presidente do PR Mulher de 

Suzano; Patrícia Baptistella, Presidente do PR Mulher de Cruzeiro; Neli Mendonça, 

Presidente PR Mulher de Miracatu; Lucília Goulart, Presidente do PR Mulher de 

Bertioga; Jeffercy de Souza, Presidente do PR Mulher de Aparecida; as pré-

candidatas em 2018, Ana Cristina Piason, de Mairiporã; Andreia Gonçalves, de 

Taubaté; Daniele Alonso, de Marília; Isa de Sousa Mascarenhas, de Barueri; Juliana 

A. Cardoso, de São Paulo; Maria Emília, de São Paulo; Melina Silva Pecora, de São 

Paulo; Patrícia S. Feitosa, de São Paulo; Saday Okuma, de Nova Odessa; Niliana, 

de Itapeva; Wilma Ferreira, de São Bernardo; e Wilma Ferreira, de São Bernardo. 

 Por fim, eu gostaria de parabenizar a todos os envolvidos na organização 

desse evento e reforçar o quanto é bom ver a mulher, com toda a sua força, 

participando ativamente da política! 

 Parabéns por esse importante encontro! 

 Muito obrigado. 
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 O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Pronunciamento 

encaminhado pelo orador.) - Sr. Presidente, nos termos do Regimento Interno, e 

dada a impossibilidade de leitura em plenário, solicito a V.Exa. que seja dado como 

lido, para efeito de registro nos Anais desta Casa, este discurso de minha autoria.  

 Hoje eu estive reunido com o Reitor da Universidade Estadual do Maranhão 

— UEMA, Gustavo Pereira, para tratar de investimentos para a instituição. Nos 

comprometemos a destinar emenda parlamentar para ser aplicada no curso de pós-

graduação de Caxias. Investir na educação é a certeza da construção de um 

Maranhão melhor para todos. 

 Segundo o Reitor, o pleito é para garantir a modernização dos laboratórios de 

pós-graduação do Centro de Ciências Agrárias da UEMA, por meio de aquisição de 

equipamentos. Os investimentos garantirão a expansão de ações nos laboratórios 

de pesquisa, ensino e extensão. 

 Reconheço a importância dos investimentos nas universidades do Maranhão, 

uma vez que sempre destinei verbas federais para serem aplicadas em instituições 

de ensino. E em 2018 não será diferente. As universidades do Estado continuarão 

sendo uma das prioridades para o nosso mandato, exatamente como acontece no 

Governo do Estado, que tem dedicado grande empenho para investir no ensino 

superior, mesmo diante da crise econômica que o Brasil ultrapassa. 

 O Reitor Gustavo Pereira também solicitou apoio de todos os parlamentares 

do Estado para a destinação de emenda de bancada para a construção do Centro 

de Convenções da UEMA no Campus Paulo VI, em São Luís. 

 Orçado em R$ 20 milhões, o projeto prevê hall de acesso principal, foyer, 

cantina e praça de alimentação, auditório principal para 550 lugares, dois 
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miniauditórios com 84 lugares, salão versátil de eventos para 844 assentos, além de 

quatro salas para minicursos para 40 pessoas. No total, a área construída será de 

aproximadamente 8 mil metros quadrados. 

 Era o que tinha a dizer. 
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 O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSD-SP. Pronunciamento encaminhado pelo 

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, iniciamos a semana estarrecidos: 

esta segunda-feira amanheceu com a notícia do maior massacre praticado à balas 

dentro do território norte-americano.  

 Um atirador foi até Las Vegas munido de armamento pesado, instalou-se em 

um quarto de hotel com vista privilegiada para um local de shows e abateu 59 

pessoas, além de deixar mais de 500 feridas. Tudo isso sozinho e, aparentemente, 

sem motivo. 

 Stephen Paddock, norte americano, contador aposentado, bem de vida, 

pacato, era frequentador assíduo de cassinos e cruzeiros, não era ligado a nenhuma 

entidade religiosa, mas alguém que simplesmente “curtia a vida”. Ele conseguiu 

entrar no hotel portanto 23 armas. Possuía também dois dispositivos que faziam com 

que as armas semiautomáticas abrissem fogo automaticamente. 

 Da janela de seu quarto, estrategicamente escolhido, no hotel Mandalay Bay, 

um famoso cassino e resort de Las Vegas, começou a  disparar por volta das 22 

horas na direção do Route 91 Harvest Festival, em que mais de 22 mil pessoas 

apreciavam um show de música country.  

 Quando os tiros começaram, o barulho parecia com o de fogos de artifício. 

Passaram-se alguns segundos até que as pessoas percebessem o horror que 

estava acontecendo. Então o pânico tomou conta, e todos começaram a correr para 

se proteger dos disparos. Muitos se jogaram no chão, mas o atirador tinha uma 

posição privilegiada e a plateia era um alvo fácil. 

 Foi tudo muito rápido, mas desesperadamente demorado para quem estava 

lá, perdendo a própria vida ou a de ente querido, até que as autoridades 
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conseguissem identificar de onde vinham os disparos e começassem a trocar de 

tiros com o matador, que, por fim, tirou a própria vida. 

 Apesar do Estado Islâmico ter oportunamente assumido o ataque, não há 

nenhum indício de que isto seja verdade. A polícia segue investigando quais razões 

levaram o homem a realizar tal tragédia. Além das 23 armas que ele tinha levado ao 

hotel, mais 19 foram encontradas em sua casa. Em seu veículo havia vários quilos 

de nitrato de amônio, material utilizado para a fabricação de explosivos. 

 Stephen Paddock, de 64 anos, não tinha histórico criminal. Seu irmão estava 

completamente atordoado com o ataque e disse que Stephen não era um homem 

violento, era rico, gostava de jogar e só saia para passear. 

 Apesar deste ter sido o mais brutal, não é o primeiro caso em que um atirador 

decide matar inocentes a seu bel prazer. Aliás, na América do Norte, isso já 

aconteceu diversas vezes. Tudo isso me leva a questionar a questão da liberdade 

que aquele povo tem para conseguir armas, inclusive de grosso calibre. Num 

momento qualquer a pessoa perde seu equilíbrio mental e decide matar. É fácil, ela 

tem acesso à todas as ferramentas necessárias. Pode ir se armando no decorrer 

dos meses, ninguém desconfia até que o pior acontece. 

 Compadeço-me dos familiares que perderam alguém no massacre. Lamento 

por essas vidas e espero que o Governo norte-americano considere um 

desarmamento populacional. Creio que pode ser uma boa medida.  

 Solicito, Sr. Presidente, que meu pronunciamento seja divulgado nos meios 

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

 Muito obrigado. 
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 A SRA. YEDA CRUSIUS (PSDB-RS. Pronunciamento encaminhado pela 

oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não é de muito tempo que 

começamos a escolher uma cor para marcar uma campanha importante no Brasil. A 

cada mês as instituições acendem suas luzes na cor da campanha do mês. E em 

setembro é o amarelo, um alerta para o aumento de casos de suicídio no País. A 

estatística é forte: em 4 anos, o aumento nos casos de mortes por suicídio foi de 

12%. Entre os jovens entre 10 e 19 anos, no período de 2011 a 2015, o número de 

mortes foi de 782 para 893. As causas são múltiplas, e é importante que elas sejam 

pesquisadas inclusive a partir da informação da concentração das tentativas e das 

mortes por essa causa externa. Cito algumas. 

 É na Região Sul que se concentram os casos, 23% na região em que habitam 

14% das pessoas. Das quatro cidades de maior concentração, três são do Rio 

Grande do Sul. Enquanto no Brasil a estatística é de 5,7 casos por 100 mil 

habitantes, em Forquetinha esse número salta para 78,7; em Travesseiro para 55,8; 

e André da Rocha para 52,4. As tentativas são praticadas em 69% dos casos por 

mulheres, e, em número de mortes, a estatística baixa para 21%. 

 A principal causa para as tentativas, que se repetem mais do que no caso dos 

homens, é a violência doméstica. Triste estatística, que chama a atenção para a 

necessidade de políticas públicas que enfrentem esse grave problema. 

 O Ministério da Saúde comprometeu-se, em 2013, em reduzir em 10% o 

número de casos até 2020, através do aumento do CAP — Centro de Atendimento 

Psicossocial e participando de outras ações como o Centro de Valorização da Vida 

— CVV. 

 A Câmara dos Deputados aprovou neste mês a criação de um fundo para 
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financiar políticas de prevenção da violência doméstica. Nós mesmos, no Governo, 

em 2007, criamos o PPV — Programa de Prevenção da Violência, com 

investimentos em múltiplas políticas públicas nos bairros de maior índice, com 

Municípios que se conveniaram conosco. 

 Sras. e Srs. Deputados, é a violência hoje uma epidemia. A mais evidente é a 

do Rio de Janeiro. A prevenção tem que ser política de Estado, e não de Ministério 

ou Secretaria específica. Foi assim que fizemos, e os resultados foram significativos. 

Só no Bairro Guajuviras, em Canoas, o de maior concentração no Mapa da Violência 

do Brasil à época, o número de homicídios foi drasticamente reduzido, tal que, em 

lugar de manchetes de jornal apontando quantos assassinatos teriam sido 

cometidos no final de semana, tivemos um período de 58 dias sem nenhum. 

 Programas em outros locais do Brasil podem oferecer sua experiência. 

Pelotas, com a Prefeita Paula, lançou recentemente o seu. São Paulo, na Favela de 

Paraisópolis, no Bairro do Morumbi, é modelo citado sempre pelos resultados já 

conquistados. Caruaru, com a Prefeita Raquel também inicia essa cruzada. Cabem 

também programas que permitam reduzir as estatísticas de suicídio e todas as 

demais formas de mortes por causas externas: a violência. 

 Estruturo nesta semana a Frente Parlamentar de Prevenção da Violência. A 

epidemia tem que ser enfrentada com ações concretas das quais toda a sociedade 

pode e deve participar. As Frentes Parlamentares são instrumento de ação 

legislativa prevista no Regimento da Câmara dos Deputados, na qual participam 

Parlamentares dos diversos partidos políticos. Meu objetivo é não apenas propor, 

mas ouvir para propor a partir das audiências públicas e sugestões encaminhadas 

para nós os representantes do povo as ações de política pública construídas a partir 
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de toda a sociedade, que tem através da Frente, um canal de abertura para a prática 

democrática mais ampla, direta. 

 Ao trabalho! 

 Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

 Muito obrigada. 
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 O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Pronunciamento encaminhado pelo 

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, servidores e servidoras da Casa e 

dos gabinetes parlamentares, ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV 

Câmara, manifesto minha solidariedade aos trabalhadores dos Correios, em greve 

por todo o Brasil. A categoria reivindica 8% de reposição salarial e reajuste de 10% 

nos benefícios, mas também se manifesta contra o fechamento de agências por todo 

o País; contra a pressão para adesão ao Plano de Demissão Voluntária; contra as 

ameaças de demissão, motivada com alegação de crise, e de privatização; contra o 

corte de investimentos em todo o País e a falta de concurso público; contra a 

redução do número de funcionários, além de mudanças no plano de saúde e 

suspensão das férias para todos os trabalhadores, exceto aqueles que já estão com 

férias vencidas. 

 Nesta oportunidade, mais uma vez expresso minha preocupação a respeito 

das discussões sobre privatização dos Correios. Está em curso em todo o País uma 

pauta neoliberal de retrocessos e de sucateamento do patrimônio público. Cria-se, 

assim, pretexto para a privatização. O que este Governo golpista e ilegítimo 

pretende fazer com os Correios é o mesmo que está fazendo com o nosso sistema 

energético. Nessa quarta-feira, tivemos o leilão de quatro usinas da CEMIG, que 

agora ficarão sob o controle de empresas estrangeiras.  

 A sanha entreguista deste desgoverno de Michel Temer é um crime de lesa-

pátria, pois retira do Brasil e dos brasileiros o comando sobre áreas estratégicas 

para nosso desenvolvimento e para a soberania. Quem pagará por isso é o nosso 

povo. Gustavo Labanca, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Engie Brasil, 

uma das vencedoras do leilão das usinas da CEMIG, afirmou que não é possível 
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garantir tarifas baixas. Os Correios entregam uma carta de qualquer ponto para 

qualquer lugar do Brasil por pouco mais de R$1,00, sem falar na carta social, para 

beneficiários do Cadastro Único, que custa 1 centavo. Qual empresa privada vai 

entregar uma carta por 1 centavo? Certamente haverá aumento no preço de 

produtos e serviços dos Correios. 

 A alegação do Governo golpista para a privatização é a de que os Correios 

não dão lucro. Mas essa não é a obrigação dos Correios, não é a função da 

empresa. O serviço postal no mundo todo é estatal, porque é um direito do cidadão. 

Direitos não têm que dar lucro. É obrigação do Estado fornecê-los e arcar com os 

custos. A Organização das Nações Unidas — ONU possui uma agência 

especializada em serviço postal, a União Postal Universal — UPU, que fica na Suíça 

e organiza a atividade postal nos 192 correios do mundo. A UPU diz que serviço 

postal é direito do cidadão. Para garantir esse direito, os governos no mundo todo 

mantêm o serviço postal como públicos. No Brasil, a manutenção do serviço postal é 

competência da União, para garantir que o cidadão tenha comunicação acessível.  

 Mesmo com o surgimento de novas tecnologias e a queda no volume de 

cartas, os Correios ainda entregam mais de 7 bilhões de cartas por ano. Isso 

equivale a cerca de R$ 8 bilhões por ano em receita para os Correios. O movimento 

privatista tem interesse apenas nesses valores. Não há qualquer preocupação em 

garantir o direito social à correspondência.  

 Nos últimos anos, no Governo do PT, mais de 40 milhões de pessoas 

ascenderam à classe média; passaram a ter conta em banco, cartão de crédito, 

smartphones, TV a cabo, Internet; puderam ingressar em faculdades particulares; 

entre tantos outros benefícios. Isso tudo gera correspondência escrita: boletos, 
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faturas, entrega de cartões bancários. O volume, repito, ainda é gigantesco. São 

mais de 7 bilhões de unidades de correspondência escrita entregues todo ano pelos 

Correios, a preços acessíveis, porque o objetivo é garantir o direito do cidadão de 

receber essa correspondência. Esses mecanismos existem em benefício do 

cidadão. No livre mercado, a lógica é: quando a oferta é baixa e a demanda alta, 

aumenta-se o preço, e o equilíbrio entre oferta e procura acontece. Nesse caso, 

quem não tiver condições de arcar com o novo preço fica sem o bem. Com isso, 

cidadãos de regiões inteiras do mundo perdem acesso a esse bem. Podemos 

distribuir serviços postais nessa lógica de livre mercado? O serviço postal é um bem 

de mercado ou um direito? Defendemos que é um direito ao qual todos os cidadãos 

devem ter acesso. 

 Por tudo isso, pela população brasileira, os Correios devem continuar sendo 

uma empresa pública. A saída é diversificar as atividades, como o mundo todo tem 

feito; não fechar agências, não demitir pessoas, não cortar direitos como as férias. A 

população não quer privatização. Pesquisas mostram isso. Lutamos para que os 

Correios permaneçam uma empresa pública forte, em benefício do Brasil. Os 

servidores dos Correios têm um papel fundamental nessa empreitada. Por isso, 

reiteramos nosso apoio aos trabalhadores que garantem o acesso aos nossos 

serviços postais. Defendemos que a categoria seja valorizada e respeitada, 

garantindo a prestação de serviços de qualidade aos brasileiros. 

 Muito obrigado! 
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 A SRA. IRACEMA PORTELLA (Bloco/PP-PI. Pronunciamento encaminhado 

pela oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Escritório do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) lançou, no 

final de setembro, um conjunto de diretrizes para mobilizar o setor privado em torno 

do combate à LGBTIfobia. 

 As informações estão numa reportagem publicada pelo site da ONU no Brasil. 

O documento, chamado de “Padrões de Conduta”, apresenta recomendações contra 

a discriminação em diversos cenários: locais de trabalho, mercados de fornecedores 

e nas próprias comunidades onde vivem funcionários, clientes e parceiros de 

negócios. 

 “Se quisermos alcançar um progresso global mais rápido rumo à igualdade 

para lésbicas, gays, bissexuais, pessoas trans e intersex, o setor privado não 

apenas terá de cumprir suas responsabilidades de direitos humanos, mas também 

se tornar um agente ativo da mudança”, assinalou o Chefe do ACNUDH, Zeid Ra'ad 

Al Hussein. 

 Os Padrões de Conduta indicam que corporações devem empreender 

esforços para eliminar todas as formas de discriminação LGBTIfóbica — dentro e 

fora das empresas.  

 Preconceito e abusos de direitos humanos devem ser combatidos nas 

diversas etapas: no recrutamento, na contratação e em todas as situações por que 

passam os funcionários LGBTI de uma determinada companhia. As empresas 

também devem eliminar ações discriminatórias no que diz respeito aos benefícios e 

à privacidade dos empregados. 

 A publicação do Alto Comissariado das Nações Unidas explica também como 
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instituições privadas podem ajudar a promover mudanças na legislação trabalhista, 

tornando marcos regulatórios mais inclusivos para gays, lésbicas, bissexuais, 

indivíduos trans e intersexuais. 

 O documento lembra que, dos 193 Estados-membros da ONU, apenas 67 

têm alguma medida para proibir a discriminação baseada em orientação sexual no 

ambiente de trabalho. Somente 20 contam com alguma ação para proteger pessoas 

trans. Três nações possuem alguma determinação para banir a discriminação 

enfrentada por indivíduos intersexuais no mercado, lembra a matéria publicada no 

site das Nações Unidas no Brasil. 

 Segundo a ONU, em um cenário mundial marcado pela ausência de 

legislações sólidas, corporações têm a oportunidade de ser um exemplo na 

promoção dos direitos humanos de todos. Estratégias adotadas pelo setor podem 

incluir articulações no campo legal, bem como ações culturais e de marketing. 

 A publicação do ACNUDH ressalta ainda a necessidade de empresas 

estarem atentas aos processos de escolha e negociação com fornecedores e 

distribuidores. 

 Além de eliminar qualquer critério ou prática discriminatória dessas relações, 

companhias devem cobrar de seus parceiros posturas que coíbam a violência e o 

preconceito contra o público LGBTI. 

 De acordo com dados publicados pela reportagem da ONU, em 2015, o poder 

de consumo global do segmento LGBT foi estimado em 3,7 trilhões de dólares por 

ano. Apesar de sua relevância econômica, a comunidade de lésbicas, gays, 

bissexuais, pessoas trans e intersexuais nem sempre é respeitada pelos atores do 

mercado. 
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 Uma pesquisa de 2016, publicada no periódico norte-americano Sociological 

Research for a Dynamic World, revelou que 30% das mulheres com currículos 

contendo sugestões de que seriam lésbicas, bissexuais ou transexuais receberam 

menos retornos de processos seletivos, destaca a matéria veiculada pelo site das 

Nações Unidas no Brasil. 

 A discriminação está associada a perdas na produtividade e na motivação, 

bem como a taxas mais elevadas de faltas no trabalho, diz a reportagem. 

 Outra análise sobre os Estados Unidos, feita a partir de entrevistas com 

funcionários LGBT não assumidos, relata que 27% deles deixaram compartilhar 

ideias ou de se manifestar em atividades da empresa porque desejavam esconder 

sua identidade. 

 Segundo estimativas do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre 

HIV/AIDS (UNAIDS), de 2017, a discriminação LGBTIfóbica gera custos para os 

países de 100 bilhões por ano. 

 É fundamental que todos os países fortaleçam as políticas públicas de 

promoção dos direitos humanos de todos e, em especial, da população LGBT. 

 É preciso respeitar as diferenças de orientação sexual e identidade de 

gênero. Com isso, todos saem ganhando, inclusive as empresas, que terão 

resultados melhores, valorizando a diversidade. 

 Era o que tinha a dizer. 

 Muito obrigada.  
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 O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Pronunciamento encaminhado pelo 

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma forma diferente de pirataria 

tem sido praticada ao longo da costa brasileira sem que as autoridades competentes 

tomem medidas para coibir os atos criminosos. Apesar de não se tratar de roubos de 

embarcações, passageiros ou cargas, a nova modalidade de pirataria atenta contra 

trabalhadores marítimos brasileiros e estrangeiros, viola normas nacionais e acordos 

internacionais dos quais o Brasil é signatário. 

 A PETROBRAS tem firmado contratos de afretamento com armadores 

estrangeiros que estão mantendo no Brasil embarcações e trabalhadores em 

condições totalmente ilegais. As denúncias têm sido feitas pelo Sindicato Nacional 

dos Oficiais da Marinha Mercante — SINDMAR e pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Aéreos, na Pesca e nos Portos — 

CONTIMAF, mas ainda não receberam a merecida atenção das instâncias 

qualificadas para solucionar os problemas. 

 A realidade degradante a que são submetidos trabalhadores brasileiros e 

estrangeiros nas embarcações contratadas pela PETROBRAS não se restringe, 

infelizmente, a um caso isolado. Vários casos já foram constatados e denunciados, 

sem que as punições e reparações pertinentes fossem cumpridas. 

 Em publicação do SINDMAR de novembro passado, uma grande reportagem 

relata os graves problemas encontrados em navios de bandeira estrangeira 

contratados pela PETROBRAS. A partir de inspeções realizadas pelo Ministério do 

Trabalho, e acompanhadas pelo SINDMAR e pela CONTIMAF, verificou-se que os 

armadores não têm respeitado o número mínimo de brasileiros que deveriam ser 

contratados para trabalhar nas embarcações. Conforme reportado, “há também 
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registros de clara discriminação a tripulantes brasileiros, acomodados em camarotes 

inferiores aos destinados a estrangeiros com mesma função ou patente, o que viola 

norma da Organização Internacional do Trabalho — OIT”. Houve, ainda, apuração 

de salários atrasados, irregularidades nos pagamentos de horas extras, péssimas 

condições de higiene nos navios e descaso com o fornecimento de alimentação 

adequada aos tripulantes. 

 É inaceitável que a PETROBRAS seja tão pouco criteriosa com os contratos 

que estabelece com essas empresas estrangeiras! Olhando apenas para os preços 

cobrados, que não são tão baixos, a estatal tem deixado de cobrar rigor mínimo em 

aspectos técnicos e trabalhistas que são de extrema importância. 

 Esses novos navios piratas estão praticando dumping laboral, que é a 

imposição de precárias condições de trabalho visando reduzir custos e aumentar o 

lucro. 

 O Tribunal de Contas da União já foi acionado para auditar os contratos de 

afretamento da PETROBRAS e cobrou posicionamento da Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários — ANTAQ, para que firme uma regulação do segmento de 

longo curso. Mas, até o momento, o que se constata da ação da ANTAQ nesses 

casos é a simples omissão. 

 Ora, Sr. Presidente, é incabível que o órgão público competente continue 

acobertando malfeitos, deixando de supervisionar, regular e fiscalizar os armadores 

estrangeiros que atuam no País. 

 Na Austrália, quando fatos semelhantes foram noticiados, as autoridades 

governamentais e judiciárias tomaram providências duras, banindo dos seus mares 

embarcações e armadores que não atuassem em conformidade com as leis locais. 
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O mesmo deveria ocorrer aqui no Brasil. 

 Ao reverberar essas graves denúncias, quero chamar a atenção dos meus 

pares nesta Casa, a fim de que possamos cobrar, formalmente, providências dos 

órgãos de fiscalização e controle legitimados para coibir práticas que têm desonrado 

nossos trabalhadores e aviltado nossas leis. 

 Muito obrigado. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 287.3.55.O               Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 03/10/2017  Montagem: 5199 
 
 

 313 

 O SR. ALFREDO NASCIMENTO (PR-AM. Pronunciamento encaminhado 

pelo orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Outubro Rosa é um mês de 

conscientização. São 30 dias de campanha para que mulheres de todo o País 

possam se cuidar e fazer exames para prevenção da doença.  

 No Amazonas, uma mulher foi internada por dia, durante os primeiros 7 

meses deste ano, com câncer de mama. No mesmo período, 21 mulheres morreram 

em decorrência desse tipo de câncer.  

 Alertar para a importância de se detectar preventivamente o tumor é o 

objetivo da campanha Outubro Rosa. No Estado, a campanha se estende também 

sobre a incidência de câncer de colo de útero, que matou 28 mulheres entre janeiro 

e julho deste ano, segundo dados do Ministério da Saúde. 

 Para o mesmo período, o levantamento aponta o registro de 218 internações 

por câncer de mama no Amazonas. Durante o ano de 2016, foram 362 internações e 

22 mortes por esse tipo de tumor. A incidência de pacientes com câncer de mama 

está relacionada à demora para que a mulher descubra a doença.  

 Conforme levantamento do Ministério da Saúde, 168 mulheres foram 

internadas por câncer de colo de útero, no Amazonas, nos primeiros 7 meses de 

2017.  

 O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. 

Depois do câncer de pele não melanoma, responde por 25% dos casos novos a 

cada ano.  

 O movimento popular Outubro Rosa é internacional e começou na década de 

1990, para estimular a participação da população no controle do câncer de mama. 

Anualmente, várias atividades são realizadas com o objetivo de compartilhar 
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informações sobre o câncer de mama, promover a conscientização sobre a doença, 

proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 

para a redução da mortalidade. 

 Sob o mote #PacientesNoControle — Atitude Exige Coragem, a ação da 

Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama — 

FEMAMA chama a atenção também para a necessidade de se conhecerem os 

direitos que garantem acesso ao diagnóstico e ao tratamento. Cerca de 960 mil 

novos casos de câncer serão diagnosticados no Brasil em 2017, de acordo com o 

Instituto Nacional de Câncer — INCA. Destes, aproximadamente 60 mil novos casos 

são de câncer de mama. Hoje milhares de pacientes e suas famílias, amigos, 

colegas convivem com a doença. 

 De acordo com a organização European Patients Forum, empoderar as 

pessoas que lutam contra o câncer promove o desenvolvimento e a implantação de 

políticas, estratégias e serviços de saúde, direcionados a capacitá-las a se 

envolverem na gestão de sua condição. 

 Dentre as ações integrantes da campanha #PacientesNoControle organizada 

pela FEMAMA para o mês de outubro, está uma mobilização on-line que solicita que 

projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados relativos ao acesso ao 

diagnóstico e tratamento do câncer tornem-se direitos efetivos para milhares de 

pacientes oncológicos no País.  

 Alguns dos projetos tramitam há anos sem desfecho. Estou atento a isso. 

Podem contar com meu apoio nesta causa! 

 Neste pacote, está um PL que determina a realização do diagnóstico em até 

30 dias no Sistema Único de Saúde, prazo que consiste no período entre a suspeita 
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do câncer e a sua confirmação em biópsia. Quando identificado cedo, as chances de 

cura do câncer de mama podem chegar a 95%. 

 Também consta projeto de lei a respeito da inclusão de testes que apontem 

mutação nos genes BRCA1 e BRCA2 no SUS, capazes de avaliar a predisposição 

ao câncer de mama em mulheres com alto risco para a doença, permitindo medidas 

preventivas. Hoje, esses exames estão disponíveis somente na rede privada, e o 

acesso a eles ainda ocorre de forma limitada. 

 O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação de células 

anormais da mama, que formam um tumor. Há vários tipos de câncer de mama. 

Alguns tipos têm desenvolvimento rápido, enquanto outros são mais lentos. 

 O Sistema Único de Saúde — SUS garante a oferta gratuita de exame de 

mamografia para as mulheres brasileiras em todas as faixas etárias. A 

recomendação, por parte dos médicos, é que a avaliação seja feita antes dos 35 

anos somente em casos específicos. 

 Durante o autoexame, é possível verificar se há indício de alguns dos 

sintomas, como presença de caroço (nódulo) fixo, endurecido e, geralmente, indolor; 

pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja; alterações 

no bico do peito (mamilo); e pequenos nódulos localizados embaixo dos braços 

(axilas) ou no pescoço. 

 Acho que nosso dever é alertar todas as mulheres a se precaverem. É melhor 

agir antes! 

 Estou à disposição para ajudar na votação desses projetos tão importantes 

que estão tramitando nesta Casa. Peço ao Sr. Presidente que os coloque em pauta, 

para que possamos discuti-los e aprová-los. O tempo é o maior inimigo das 
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mulheres nestes casos. 

 Era isso que eu tinha a dizer. 
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VI - ENCERRAMENTO 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Nada mais havendo a tratar, vou 

encerrar a sessão. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - COMPARECEM MAIS OS SRS.: 
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 DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.: 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Encerro a sessão, convocando Sessão 

Deliberativa Extraordinária para amanhã, quarta-feira, dia 4 de outubro, às 9 horas, 

com a seguinte Ordem do Dia: Projetos de Lei nºs 8.612 e 8.703, de 2017; e 

Proposta de Emenda à Constituição nº 134, de 2015. Haverá matéria sobre a mesa 

para deliberação.  

 Convoco também Sessão Extraordinária, que será convertida em Comissão 

Geral, para amanhã, quarta-feira, dia 4 de outubro, às 10 horas, destinada a debater 

o assassinato de policiais militares e demais agentes públicos de segurança no 

Brasil.  

 Lembro que haverá Sessão Não Deliberativa Solene, amanhã, quarta-feira, 4 

de outubro, às 9h5min, em homenagem ao Dia Nacional dos Agentes Comunitários 

de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. 

 Está encerrada Sessão. 
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(Encerra-se a sessão às 23 horas e 3 minutos.) 


