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I - ABERTURA DA SESSÃO 

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

comparecimento de 469 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) - Ficam mantidos os dados do painel 

eletrônico de votações relativos à sessão anterior. 
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IV - 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 456 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Concedo a palavra ao Deputado 

Rodrigo de Castro, para uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB. 

 O SR. RODRIGO DE CASTRO (PSDB-MG. Como Líder. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, acontecimentos da semana 

passada nos consternaram todos, de maneira muito especial o meu partido, o 

PSDB, e todos nós mineiros. 

 Em decorrência de medidas tomadas pelo Ministro Edson Fachin, que 

atendeu pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, houve o 

afastamento do Senador Aécio Neves de suas funções, a prisão de sua irmã Andrea 

Neves e outras ações com efeitos em diferentes pessoas. Cito como exemplo a 

quebra do sigilo de uma fonte de um conhecido jornalista, Reinaldo Azevedo. Essas 

ações, Sr. Presidente, derivam de uma delação premiada feita por executivos da 

JBS e por uma chamada operação dirigida. 

 Quero dizer que todos nós, como todo brasileiro, esperamos que este País 

tenha realmente uma política justa, honesta e limpa. É claro que apoiamos todas as 

ações que tramitam na Justiça nesse sentido. Mas é muito grave quando, por parte 

da própria Justiça, há uma afronta à legalidade, uma afronta inclusive à Constituição 

Federal, quando fazem isso aqueles que mais devem observá-la. 

 Meus caros colegas, um Senador da República foi afastado por uma medida 

tomada por um único Ministro do STF. Vejam bem, um Parlamentar eleito pelo voto 

do povo do seu Estado foi afastado por um só Ministro, sem que o caso fosse levado 

ao colegiado. Houve uma prisão completamente despropositada e houve ainda 

ações como essa de quebra de sigilo. 
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 Quero dar o meu testemunho. Eu fui membro do Governo, depois 

acompanhei, como Deputado Federal, os anos em que Aécio Neves foi Governador 

de Minas Gerais. Isto ninguém pode contestar: Aécio Neves foi o maior Governador 

de Minas nos últimos 50 anos. As suas obras e as suas realizações estão 

beneficiando hoje milhões de mineiros. 

 Eu me refiro às mais de 180 ações de asfaltamento que ele realizou; à 

construção da Linha Verde, que mudou a Região Metropolitana de Belo Horizonte, 

tirando a região do atraso e transformando-a num polo de desenvolvimento; aos 

feitos na área da saúde; às melhorias na educação de Minas Gerais, levando-a aos 

maiores patamares do Brasil. Enfim, resgatou a autoestima de mineiros por meio de 

um governo do qual atestamos a sua lisura e a sua correção. 

 É claro que reconhecemos a gravidade dos fatos, mas temos no Senador 

Aécio Neves — eu tenho — confiança. Estamos na torcida para que ele explique 

todos os fatos e para que seja feita justiça em relação ao seu nome. Repito: tenho 

confiança no Senador Aécio Neves. 

 Sr. Presidente, eu lamento muito a quebra do sigilo de um jornalista. É muito 

grave que isso ocorra nos dias de hoje. Isso é medida de um Estado policialesco, 

não de uma sociedade democrática e madura como a brasileira. Quando isso 

ocorre, uma injustiça muito grande é feita e um dos pilares da democracia, que é a 

liberdade de imprensa, é abalado. 

 Sr. Presidente e caros colegas Parlamentares, eu me refiro agora à prisão de 

Andrea Neves, irmã do Senador Aécio Neves. Primeiro, quero dizer que não há um 

só fato criminoso que justifique a prisão. O que existe, nas gravações e no 

reconhecimento da própria delação, é um pedido de empréstimo por parte de 
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Andrea Neves. Não houve crime. Se fôssemos contestar esse fato, apenas por 

hipótese, uma hipótese absurda, nós poderíamos dizer que houve um crime em 

flagrante, que não foi o caso; poderíamos também dizer que houve um crime 

continuado, que também não é o caso. 

 Então, sem nenhum motivo real, uma pessoa de bem, uma mãe de família 

está presa hoje numa penitenciária em Belo Horizonte, sofrendo uma grande 

humilhação. Inclusive, fotos suas como presa foram divulgadas, em claro 

desrespeito à legislação vigente. 

 O que eu quero neste instante, Sr. Presidente, é deixar registrada a minha 

solidariedade à família do Senador Aécio Neves e a minha torcida para que ele 

consiga superar este momento. Manifesto, de maneira muito especial, minha torcida 

para que a justiça feita e a amiga, companheira estimada Andrea Neves seja 

colocada em liberdade, situação em que ela merece estar. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Precisamos começar efetivamente a 

Ordem do Dia. 

 Tem a palavra o Deputado Major Olimpio. (Pausa.) 

 O SR. EDMAR ARRUDA - Sr. Presidente... 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI - Qual medida provisória vai ser apreciada 

agora, Presidente? 

 O SR. EDMAR ARRUDA (PSD-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, nobres Deputados, hoje nós ficamos praticamente o dia todo tentando 

construir uma composição com a Receita Federal, com o Ministério da Fazenda, por 

intermédio do Ministro Meirelles, e conseguimos avançar. 

 Avançamos numa proposta que será, com certeza, muito importante para o 

País, para as empresas que necessitam desse REFIS. 

 Agora, neste momento, está o Relator da medida provisória, junto com os 

técnicos da Receita Federal e com o Ministro Meirelles, finalizando a minuta, a 

proposta final, para que nós possamos aprová-la aqui. Eu tenho certeza de que a 

aprovação dessa medida provisória, dentro do que foi acordado com a Receita 

Federal e com o Ministério da Fazenda, será a salvação dos nossos empresários, 

que estão endividados e precisam, Sr. Presidente, desse REFIS. 

 Diferentemente do que alguns da Oposição dizem, quem tem imposto a pagar 

não é sonegador. Sonegador é quem não declarou o que tinha a pagar. Quem tem 

imposto para pagar são as empresas, que estão devendo porque produziram, 

porque têm empregados, porque geraram renda, mas, infelizmente, estão 

inadimplentes. 
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 Trata-se de conseguir hoje essa negociação com a Receita Federal, junto 

com o Ministério da Fazenda, de forma a buscarmos o equilíbrio. Eu não quero 

adiantar aqui as condições, mas digo a V.Exas. que esses Deputados, capitaneados 

pelo nosso Relator, estão de parabéns por aquilo que conseguiram hoje. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Diga-se de passagem que isso corresponde 

quase à metade do que foi dado aos bancos há 3 anos. O benefício dado aos 

bancos se referia a 100% quanto a multa, juros e encargos. O que se está dando 

agora corresponde a menos da metade. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Preciso saber se nós vamos votar ou 

não. Onde estão os Líderes, o Líder do Governo, o do PMDB, o do PSDB, o do 

DEM, o do PSD, o do PSB, o do PR, o do PRB? Preciso saber se vamos votar. 

 Tem a palavra o Deputado Júlio Cesar. 

 O SR. JÚLIO CESAR (PSD-PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Deputado Arruda se referiu à negociação que 

nós fizemos com o Governo a respeito da Medida Provisória nº 766. Foi uma 

negociação interessante. O Governo cedeu, o Relator, que está aqui presente, 

também cedeu, com o apoio de uma bancada que estava lá presente, negociando 

com toda a equipe econômica do Governo. Entram os créditos tributários, os 

créditos não tributários, pessoa física, pessoa jurídica e uma condição que não é a 

ideal, mas representa um avanço. O Governo cedeu uma parte daquilo que ele 

jamais pensou em negociar. 
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 Eu quero cumprimentar o Deputado Newton Cardoso Jr pela sua habilidade, 

pelo seu conhecimento, pelos seus argumentos, pela maneira como encaminhou 

junto à equipe econômica do Governo essa medida provisória. 

 Espero que esta Casa a aprove nesta noite, se possível sem emendas, o que 

poderá causar atraso e até comprometer o nosso quórum. Essa medida provisória 

vai resolver o passivo de muitas empresas. 

 A Receita alega, Sr. Presidente, que renegociar é fomentar a inadimplência, 

para renegociar lá na frente com vantagem, com desconto. Não é verdade. O que 

está acontecendo no que diz respeito a inadimplência está relacionado ao momento 

econômico que vive o Brasil. 

 Nós apoiamos, vamos continuar apoiando toda medida que vise o 

crescimento do nosso País e o aumento da competitividade das nossas empresas. 

 Muito obrigado. 

 O SR. RONALDO BENEDET (PMDB-SC. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, falo sobre medida adotada pelo 

Presidente Michel Temer. É claro que as Forças Armadas, na democracia, sob a 

égide da Constituição Federal, são muito importantes para o nosso País. O 

Presidente Michel Temer, como constitucionalista que é, teve então o cuidado de 

usar o art. 84 da Constituição. 

 Esse artigo e seu inciso XIII dizem o seguinte: 

 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 

República: 

 ..................................................................................... 
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 XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, 

nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da 

Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los 

para os cargos que lhes são privativos; 

(...) 

 O art. 142 da Constituição Federal, Sr. Presidente, diz claramente o que nós 

temos que escutar. O que a Oposição fez aqui hoje talvez tenha sido uma cilada 

para o Presidente Michel Temer. Trouxe para cá pessoas, que podiam vir sim fazer 

protesto — não sou contra, protesto é algo da democracia —, mas protesto 

democrático. Vandalismo, quebra-quebra é do fascismo. O modelo do Partido 

Nazista, na Alemanha de Hitler, começou assim, com destruição, quebra-quebra. 

 Se o Presidente da República não tivesse tomado aquela decisão, haveria o 

risco de as Forças Armadas sim atuarem sem a requisição do Presidente da 

República. Ele demonstraria fraqueza. 

 Eles queriam destruir para depois dizer: “Tem que tirar este Presidente, 

porque ele é fraco, não sabe comandar, convocar as Forças Armadas nas horas em 

que tem que convocar”. 

 O art. 142 estabelece o seguinte: 

 Art. 142 As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, 

pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições 

nacionais permanentes e regulares, organizadas com 

base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 

suprema do Presidente da República, e destinam-se à 

defesa da Pátria (não era o nosso caso), à garantia dos 
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poderes constitucionais (Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário) e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da 

ordem. 

 Ora, se o Presidente da República não tivesse feito isso, se tivesse ficado 

omisso, ele e os outros Poderes, alguém poderia dizer algo. Ele é que tem que fazer 

a convocação. Poderiam dizer que era um Governo fraco, que deixou o Brasil virar 

uma balbúrdia. Os Poderes estavam ameaçados. Se pessoas queimaram os 

Ministérios, imaginem o que fariam nesta Casa. 

 As fotos estão aí, as provas estão aí, Deputado Perondi. Poderiam queimar 

esta Casa, poderiam queimar o Supremo Tribunal Federal, poderiam queimar a 

Presidência da República. Agiriam onde os Poderes da República estão instalados. 

Nesse caso, sim, o nosso País estaria num completo caos, e se justificaria a 

intervenção das Forças Armadas, segundo o art. 142 da Constituição Federal. 

 A Constituição Federal, Srs. Parlamentares, cidadãos brasileiros, tem que ser 

respeitada, aconteça o que acontecer. Mesmo que alguns tenham roubado, mesmo 

que os Poderes estejam ou não enfraquecidos, é preciso respeitar a Constituição 

Federal. Só ela está acima de todos nós. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, existem momentos em que há necessidade de se 

comportar de maneira ainda mais prudente. As oposições existem exatamente para 

que possam acompanhar de perto nossos atos. Neste momento, as oposições se 

retiraram. Eu não me sinto à vontade, o meu partido não se sente à vontade para 
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votar a Medida Provisória nº 766, cujo relatório não é do nosso conhecimento até 

agora. 

 O procedimento é semelhante ao que aconteceu na Comissão Especial. O 

Deputado Pauderney Avelino, do nosso partido, esteve lá presente. Foi votado algo 

desconhecido, que o levou a um recurso. 

 Portanto, Sr. Presidente, sabendo do zelo de V.Exa., peço que não seja 

votado o requerimento de inversão e que seja discutida primeiro a MP 765. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado Aleluia, o texto que já deve 

ter sido apresentado pelo Relator é um texto acordado com o Ministério da Fazenda. 

Foi elaborado junto com o Ministério da Fazenda, que teve a oportunidade de dar 

opinião, mostrar onde estavam os problemas. 

 Então, eu acho que o texto, pelo menos pelo que sei, não tem objeção da 

equipe econômica do Governo. 

 O SR. HUGO MOTTA (PMDB-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, eu quero só dizer ao Deputado José Carlos Aleluia que o Ministro da 

Fazenda está na Liderança do Governo no Congresso, debatendo com o Relator e 

terminando os últimos detalhes de um acordo que quase acabou de ser feito no 

Ministério da Fazenda. 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI - Em relação à MP 765, não há acordo! 

 O SR. HUGO MOTTA - Então, como esta medida provisória é importante para 

o País, a medida provisória do REFIS, eu sugiro que tenhamos um pouco mais de 

calma, para que o acordo possa ser finalizado e todos nós conheçamos o texto. 

 É essa a sugestão que eu faço. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Concedo a palavra ao Deputado Major 

Olimpio, para uma Comunicação de Liderança, pelo Solidariedade. 

 O SR. MAJOR OLIMPIO (SD-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Srs. Deputados, eu gostaria de pedir a atenção e a boa vontade dos 

Parlamentares de todas as bancadas. 

 A Medida Provisória nº 765, de 2016, versa sobre as circunstâncias das 

carreiras da Receita Federal e tem alguns pilares. Eu participei como membro da 

Comissão Especial que avaliou o projeto, e depois veio a medida provisória. 

 Está se passando uma meia verdade — é pior do que uma mentira neste 

momento — a alguns Parlamentares. Está se dizendo que o bônus de produtividade 

seria um estímulo à autuação pela autuação, que o auditor autua em 20 milhões, 30 

milhões a empresa de A, ou de B, ou de C, parecendo que, no momento seguinte, já 

haveria uma contemplação. Isso não é verdade. 

 A questão de bônus de produtividade sempre existiu na Receita Federal. Nos 

anos 90 tinha o nome de RAV. Devo dizer que não é questão de Situação ou 

Oposição. Isso foi estabelecido no antigo Governo, neste Governo. 

 Há a mobilização do Ministério, da Receita Federal. Não estamos falando na 

pessoa de A, B ou C, se gosta de Rachid ou não gosta de Rachid. Nós temos que 

pensar exatamente que, se a Receita Federal neste momento produz solução para o 

nosso País, nós a devemos aos seus quadros. Se nós criamos e já está em vigor um 

estímulo à produtividade, como ocorre em qualquer área de atuação; se alguém diz 

que foi autuado e está bravo com a Receita, é preciso dizer que não estamos 

discutindo se estamos legislando para crescer a arrecadação, o País, fortalecer a 

instituição Receita Federal. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 134.3.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 24/05/2017  Montagem: 5199 
 
 

 17 

Neste momento eu faço um apelo a V.Exas. Nós partimos para a aprovação 

de uma série de medidas provisórias. Se elas caírem, o prejuízo para o País será 

muito grande. Eu encareço a V.Exas. que votemos a Medida Provisória nº 765. De 

forma nenhuma vamos colocar nisso o nosso fígado: “Eu não gosto do auditor, eu 

não gosto do analista”. Não é questão de gostar ou deixar de gostar. 

 Foi discutida amplamente a condição da autoridade fazendária. Nós 

reconhecemos o papel fundamental da Receita Federal como solução para o nosso 

País neste momento. 

 Deputado Hauly, se nós queremos discutir REFIS como solução para 

impulsionar a economia, estamos mais do que prontos para fazer isso. Nós 

queremos a solução para o nosso País. Quem está neste momento discutindo, 

dizendo que vai dar uma pancada na Receita, uma pancada no Rachid, uma 

pancada no auditor, está dando uma bordoada no País. 

 Por isso, eu encareço que tenhamos sensibilidade neste momento como 

tivemos em... 

 (Desligamento automático do microfone.) 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 134.3.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 24/05/2017  Montagem: 5199 
 
 

 18 

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

Hauly. 

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu acompanho o Fisco Federal, o 

Estadual há mais de 30 anos. Quanto ao que estamos discutindo, o grande 

problema é que ninguém pode ganhar mais do que ganham os Ministros do 

Supremo Tribunal Federal. Esse é o teto. A média salarial hoje dos auditores está 

em torno de 23 mil. Com bônus, eles não poderão passar do teto dos Ministros do 

Supremo. É a lei, é o que nós temos no Brasil. A Advocacia-Geral da União — AGU 

já tem esse dispositivo. É uma luta deles de muitos anos. 

 Ninguém nesta Casa tem embate maior com o Rachid do que eu. Eu fiz um 

embate em relação à microempresa, ao SIMPLES, ao Super-SIMPLES, ao MEI. 

Estou debatendo com ele agora a respeito da reforma tributária. Mas o Rachid tem 

razão. E estão aqui todos os diretores da Receita Federal. 

 Eles travam uma luta de muitos anos. O que eles querem é produtividade. 

Não há maldade. Não os encarem como inimigos. E o Governo precisa de 

tranquilidade, no sentido de que não haja nenhuma greve na Receita. 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI - Não, não, não! 

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY - É isso mesmo. Para o País, para a 

exportação, que V.Exa. não quer que pare. 

 Eu estou falando com sinceridade, Deputado Colatto. Não tenha aversão a 

eles, não! 
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 Se eu pudesse, eu os vincularia ao Supremo e aos juízes. Nunca mais 

haveria greve, nunca mais teríamos problema. Que cada um cumpra o que está na 

lei! 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI - Não, de jeito nenhum. 

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY - É importante aprovarmos isso, Deputados. 

Estou colocando toda a minha credibilidade nesse processo com eles, assim como 

no caso do REFIS, que nós... 

 (Desligamento automático do microfone.) 

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

orador.) - Sr. Presidente, eu queria fazer uma indagação a V.Exa. Nós estamos 

vendo que, neste momento, em relação à MP 765, uma medida que foi amplamente 

discutida nesta Casa, surgem preocupações, infelizmente. Uns falam em bônus, em 

produtividade. Isso está na lei. É uma medida provisória, enviada pelo Governo. Na 

realidade, foi enviada a esta Casa nos últimos dias do mês de dezembro. Se na for 

votada hoje — eu não quero que isso aconteça —, ela vai cair no dia 1º. 

 A minha pergunta é esta: existe possibilidade de reedição? Eu gostaria de 

deixar aqui essa pergunta, até porque o Plenário está virando uma babel. O PT 

estava obstruindo. Reclamávamos o tempo todo de que o PT estava obstruindo. 

Mas agora o que eu estou vendo é que já não há mais entendimento sequer na base 

do Governo, em relação a uma medida provisória que o próprio Governo mandou! 

 Eu tenho inclusive um questionamento sobre a paridade. Vou trabalhar por 

isso. Mas o que não pode neste momento, quase às 10 horas da noite, às vésperas 

do vencimento de uma medida provisória, é a base do Governo não se entender 

sobre esse tema. É lamentável. 
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 Eu deixo registrada a minha pergunta a V.Exa. 

 O SR. CLEBER VERDE - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Só um minutinho. Eu vou responder ao 

Deputado. 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI - Quanto à 765, não há acordo! 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - A medida provisória foi editada no ano 

passado, na sessão legislativa anterior. Certamente pode ser editada uma nova 

medida provisória. 

 Tem a palavra o Deputado Cleber Verde. 

 O SR. CLEBER VERDE (PRB-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o PRB está de acordo com a votação da 765 — acompanhamos bem o 

relatório — e também está de acordo com a votação da 766. 

 Mas eu queria indagar algo a V.Exa., considerando que ainda se está 

buscando um entendimento entre os Líderes aqui presentes. Eu sei que a 765 e a 

766 têm preferência. Eu gostaria de perguntar a V.Exa. se não poderíamos fazer 

uma inversão e apreciar neste momento a 768, que também está na pauta para ser 

votada. 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI - Deixe caducar e edite outra, sem o bônus. 

 O SR. HILDO ROCHA - Quanto à 768, não há acordo! Não há acordo. 

 O SR. CLEBER VERDE - Sr. Presidente... 

 O SR. ESPERIDIÃO AMIN (Bloco/PP-SC. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, não há acordo sobre a 768. Eu queria aguardar a 

oportunidade. 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI - Nem sobre a 765. 
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 O SR. ESPERIDIÃO AMIN - O Governo cometeu um erro ao editar um 

decreto que transfere a Secretaria de Pesca para o MDIC, o Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços. Esse decreto está sendo atacado no Senado por um 

projeto de decreto legislativo de autoria do Senador Dalirio Beber, do PSDB, e de 

vários outros Senadores. 

 Já houve uma audiência pública em que esse assunto foi debatido, sem que 

se satisfizesse o desejo do Governo. 

 Eu, juntamente com a bancada de Santa Catarina como um todo, com 

representantes do Rio de Janeiro, do Pará, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, 

assinamos um projeto de decreto legislativo, que já mereceu até urgência dos 

Líderes, para atacar e impugnar o decreto presidencial, que agora está sendo 

concertado através de um “jabuti” no projeto de lei de conversão da 768. 

 Eu não queria falar sobre isso agora, mas é evidente que não há acordo. Mais 

do que isso, essa é uma tentativa de driblar matéria que está sob análise nesta Casa 

e no Senado Federal. 

 Muito obrigado. 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI - Vamos votar a 766! 

 O SR. DELEGADO WALDIR (PR-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, eu queria conversar com V.Exa. e com os demais Deputados. Está 

prevista a votação da Medida Provisória nº 768. Essa medida cria o Ministério dos 

Direitos Humanos, já existente. Precisamos convencer o Presidente Temer e a base 

em relação a esse tema. 

 São 70 mil mortos no País, diariamente estão morrendo policiais e muitas 

vítimas inocentes, e nós criamos um Ministério dos Direitos Humanos? Se fosse uma 
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Secretaria... Os assuntos mais importantes hoje neste País são estes: educação, 

saúde e segurança. E não temos o Ministério da Segurança Pública. 

 Então, quero pedir aos nobres Parlamentares para adiarmos a votação até 

que o Presidente decida criar, ao mesmo tempo, o Ministério da Segurança Pública. 

 Não podemos continuar privilegiando a Esquerda deste País, os bandidos 

deste País, porque é nesse Ministério que eles se agarram. Temos que acabar com 

esse cabide de empregos. 

 Obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. ARNALDO JORDY (PPS-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, eu queria fazer só uma ponderação a V.Exa. Ontem, na reunião do 

Colégio de Líderes, que foi uma reunião célere, presidida por V.Exa., foi feito acordo 

sobre algumas matérias, houve consenso. 

 O que me parece imponderável é que matérias que não foram objeto desse 

consenso sejam colocadas agora no mesmo patamar das matérias que estavam, por 

concordância do conjunto dos Líderes, pactuadas para ser votadas. Quanto a 

matérias que não estavam previstas, matérias polêmicas, em relação às quais não 

há consenso aqui, tudo bem, pode haver adiamento, até que os Líderes tenham 

condições de apreciá-las. Agora, aquilo que já estava preterido não pode, a meu ver, 

ser sacado da agenda que estava prevista. Por exemplo, a MP 765, que já estava há 

mais de 1 ano acordada mais ou menos nesta Casa, ontem foi chancelada na 

reunião do Colégio de Líderes. 

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

orador.) - Sr. Presidente, eu vou recorrer a V.Exa. Quanto à Medida Provisória nº 

768, o que o Deputado Esperidião Amin alega, com toda a razão, é que há um vício 
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de iniciativa, porque nós não podemos constitucionalmente alterar questões 

administrativas se não estiverem no corpo da medida provisória. 

 Portanto, cabe a V.Exa., por ato de ofício, rejeitar essa medida. 

 O SR. HUGO MOTTA (PMDB-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, vamos à leitura da 766. Há acordo. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Também não há acordo para se votar a 

766. 

 O SR. HILDO ROCHA - Já que não há acordo... 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Não há acordo. O DEM está contra a 

766. Não há acordo em relação à 765 nem em relação à 766. Se V.Exas. não 

construírem um acordo para as duas, vou encerrar a sessão, porque não se vai ter 

mais o que fazer. 

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO - Sr. Presidente, posso usar meu tempo de 

Líder nesta sessão? Quero apenar fazer um esclarecimento, enquanto... 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Depois do seu tempo de Líder, 

Deputado Aguinaldo, ou nós vamos votar ou eu vou encerrar a sessão. 

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO - O.k. 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, não há acordo quanto à MP 765/16. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - E quanto à MP 766/17, pelo que disse 

o Deputado Pauderney Avelino, parece que também não. 

 O SR. HILDO ROCHA (PMDB-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, é quanto à MP 768/17 que não há acordo. 
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 O SR. NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presidente, quanto à MP 768/17 

também não. 

 O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Apareceu a Oposição aqui no plenário? 

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, causa-me espanto, com a economia parada, dizerem que 

não há acordo quanto à recuperação das empresas brasileiras. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado Luiz Carlos Hauly, eu estou 

apenas comunicando ao Plenário o que me informaram. Eu estou apenas 

presidindo... 

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Como não há acordo? Nós estamos dizendo 

que há acordo! 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado, eu estou lhe informando que 

não há acordo. 

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Há acordo, sim, quanto às duas matérias! 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Eu estou dizendo que não há acordo 

quanto às duas matérias: nem quanto à MP 765 nem quanto à MP 766. 

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

Presidente, nós traímos as carreiras da Receita, nós usamos os servidores como 

isca para votar as outras medidas. Essa é a grande verdade. 

 Não fosse isso, eu teria pedido, desde quando se renovou o painel... Então, 

vamos colocar as coisas às claras: foi acordado que votaríamos hoje, sim! Usaram 

os servidores de isca! 

 Servidores da Receita, vocês foram feitos de palhaços, mais uma vez, por 

este Plenário! 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Concedo a palavra ao Deputado 

Aguinaldo Ribeiro, como Líder. 

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO (Bloco/PP-PB. Como Líder. Sem revisão do 

orador.) - Sras. e Srs. Parlamentares, antes de tudo, eu gostaria de parabenizar o 

Sr. Presidente pela condução dos trabalhos no dia de hoje, respeitando sobretudo o 

País, num momento em que o Brasil tanto precisa que esta Casa trabalhe. 

 Ao parabenizá-lo, eu gostaria de parabenizar todos os Parlamentares que se 

encontram aqui até esta hora com o compromisso da responsabilidade com o nosso 

País. 

 Nós avançamos bastante. Votamos diversas medidas provisórias na tarde e 

na noite de hoje, provando que, de fato, o que havia era o desejo de o País avançar 

e de se trabalhar, sem o prejuízo de que ninguém se manifeste.  

 Entretanto, que todos se manifestem mantendo a ordem. O povo brasileiro e a 

sociedade brasileira não querem bagunça nem desordem. Podem fazer uma 

pesquisa agora e vão constatar que a grande maioria, a maioria esmagadora do 

povo brasileiro, quer a ordem e o respeito no nosso País. O sentimento de nação e 

de cidadania é o que todos nós queremos. E o que foi construído hoje aqui foi isso. 

 Sr. Presidente, eu acho que ficou bem esclarecida à população brasileira a 

preocupação de V.Exa. com a segurança do patrimônio público e principalmente 

com a segurança das pessoas, porque naqueles prédios hoje havia várias 

servidoras e servidores trabalhando, circulando, e eles poderiam ter a sua 

segurança ou a sua vida colocada em perigo. Portanto, foi prudente, sim, V.Exa. 

demandar do Governo Federal que cuidasse para que se reforçasse a segurança, 

para a garantia da vida das pessoas e da preservação dos prédios públicos. 
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 E também foi prudente, sim, que o Governo e o Presidente Temer tivessem a 

coragem de utilizar o Exército para garantir a ordem, já que não havia efetivo da 

Força Nacional de Segurança disponível aqui em Brasília para manter a segurança, 

meus irmãos, porque quando não há ordem, aí, sim, não há Governo. E nós 

queremos o Governo governando, a Câmara legislando e o Judiciário trabalhando. É 

isso que nós queremos, dentro da normalidade institucional. 

 Avançamos muito, e eu queria felicitar a todos nesta noite, porque já estamos 

avançando bastante. 

 Faço aqui um registro que acho importante acerca das construções que 

fizemos ao longo desse tempo. Fizemos, Sr. Presidente, uma construção digna de 

registro para votarmos a Medida Provisória nº 765, de 2016, que está na nossa 

pauta. Havia, sim, muitas dúvidas; havia conflitos, e eles foram superados a partir de 

muito diálogo, diálogo intenso, a partir da disposição de cada parte de ceder para 

que se pudesse construir o texto que foi aprovado na Comissão Especial e que só 

assim veio ao Plenário, para que pudéssemos deliberar sobre a matéria. 

 É bem verdade que o texto referente à Medida Provisória nº 766, de 2017 nós 

estamos recebendo agora, também depois de muito trabalho, inclusive na noite de 

hoje — nem sei se já foi concluído —, para se chegar a um texto que pudesse ser 

apreciado pela Casa de forma clara, transparente, atendendo à classe produtiva — 

porque, é verdade, nós temos que dizer que também já foi feito muito REFIS neste 

País para atender ao sistema financeiro, e este é o momento de se atender ao setor 

produtivo, que precisa responder no nosso País. E o Governo também tem essa 

mesma disposição de compreender e de chegar a um consenso para atendimento 
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dessas pessoas, desses cidadãos, desses empresários que querem o nosso País 

produzindo e gerando emprego e renda. É isso que nós queremos. 

 É este o momento que nós estamos vivendo agora, Presidente. Nós 

chegamos até agora, e eu rogo a sua paciência de sempre, a paciência que não é 

só com os Parlamentares, mas a paciência com o País, para que possamos 

encontrar uma solução que nos permita aprovar as duas medidas provisórias, e, aí, 

sim, aprovar a última medida provisória, a Medida Provisória nº 768, de 2017. 

 Quanto à MP 768/17, eu já estava conversando com o Líder Cleber Verde 

para que pudéssemos também construir uma solução, o que já está bem avançado. 

Acho que, se avançarmos nas demais medidas provisórias, certamente quanto à MP 

768/17 haverá acordo para votarmos também muito rapidamente. 

 Então, eu encareço aos Líderes da base, a todos os que estão aqui, que 

usemos o bom senso e tenhamos responsabilidade para saber aquilo que estamos 

fazendo nesta noite, de modo que tenhamos responsabilidade com o nosso País e 

votemos as duas medidas, que são meritórias. 

 No caso da MP 765/16, havia um grande debate acerca da questão da 

autoridade. Esse debate foi vencido, e acho que o tema é pacífico hoje no texto. 

 Nesta noite se traz um debate acerca da bonificação, e acho que temos 

condições de avançar para compreendermos que essa medida provisória, com essa 

bonificação, já está em vigor. Nós não estamos criando uma bonificação. Ela já está 

em vigor. 

 É preciso que tenhamos a disposição de aprovar as duas medidas. Quem 

sabe assim teremos, Deputado Perondi, ao final da noite de hoje, aprovadas as três 

medidas que nos restam, que são a MP 766/17, a MP 765/16 e a MP 768/17. 
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 Eu quero encarecer ao Líder do meu partido, Deputado Arthur Lira; ao Líder 

do DEM, Deputado Efraim Filho; ao Deputado Tripoli e a todos os Líderes — não 

vou aqui nominá-los porque meu tempo está terminando — que rapidamente 

construamos esse acordo, para avançarmos, votarmos essas matérias e 

concluirmos a noite de hoje vencendo — enfrentando, discutindo e analisando todas 

as medidas provisórias que estiveram na pauta na noite de hoje. 

 Este é o apelo que eu faço: que nós possamos fazer essa reflexão e avançar. 

Acho que estamos muito perto. Não vamos desperdiçar este instante de intenso 

diálogo, não vamos deixar de concluir esse trabalho na noite de hoje. 

 É o apelo que eu faço, com toda a tranquilidade, com toda a serenidade. Se 

for necessário que se dirimam mais dúvidas, vamos discutir em cima dessas 

dúvidas, para esclarecê-las e para que todos os Parlamentares votem com conforto, 

com convicção, sabendo aquilo que estão votando. 

 Esse é o apelo que faço a V.Exas. nesta noite. Não vou nem usar o meu 

tempo todo, Sr. Presidente, para economizar o pouco de voz que ainda tenho. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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 O SR. HILDO ROCHA (PMDB-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, muito me estranha o Líder do Governo dizer que há dificuldade em se 

aprovar a Medida Provisória nº 765, de 2016. 

 Essa MP, Sr. Presidente, é fruto de um acordo do Presidente Temer com 

várias categorias, e não houve modificações substanciais em relação ao projeto de 

lei de conversão, há de se dizer. 

 Eu acho que S.Exa. deveria consultar a Presidência da República sobre esse 

assunto, porque sobre esse projeto, a meu ver, existe acordo com o Governo 

Federal. 

 Mas, com relação à Medida Provisória nº 766, de 2017, cujo teor nós não 

conhecemos ainda, eu acho que V.Exa. tem que nos dar pelo menos 20 minutos, 

para que façamos uma leitura breve sobre o assunto. 

 Já com relação à Medida Provisória nº 768, de 2017, acho difícil ser 

aprovada, tendo em vista as considerações colocadas pelo Deputado Pauderney 

Avelino, porque não é de iniciativa do Legislativo a tratar da estrutura administrativa 

do Governo. Realmente, S.Exa. tem razão em relação a isso. Há vício de iniciativa 

constitucional. 

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

revisão do orador.) - Sr. Presidente, a MP 765/16 é fruto também de um debate na 

Comissão Especial. Não houve consenso, e a partir daí surgiu essa medida 

provisória. 

 Creio que nós poderemos votar MP 765/16 e deixar a MP 766/17. V.Exa. 

pode nos dar um prazo aproximado de 15 minutos para que entremos em consenso 

em relação à MP 766/17, mas a MP 765/16 contempla várias categorias. Por isso, 
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baseado no que o Líder nos disse, é importante nós votarmos a MP 765/16 na noite 

de hoje. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Vamos votar ou não? (Pausa.) 

 Vou encerrar a votação. 

 A SRA. LAURA CARNEIRO (PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da 

oradora.) - Sr. Presidente, tendo em vista que não há ainda acordo quanto à MP 

766/17 e que, quanto à MP 765/16, quase a sua totalidade está de acordo com o 

texto aprovado na Comissão, fruto de acordo, talvez o ideal fosse votarmos a MP 

765/16. 

 E a MP 768/17, Sr. Presidente, tem o problema da pesca. Se o Líder do 

Governo disser que está resolvido, acho que o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e os 

Deputados interessados em que a pesca continue na Pasta da Agricultura também 

vão aquiescer quanto à matéria. 

 O SR. AFONSO HAMM - Sr. Presidente, eu gostaria de colaborar com a 

discussão quanto à MP 766/16, que é... 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Só um minutinho, Deputado. 

 O SR. AFONSO HAMM - Deixe-me só desenvolver o meu raciocínio. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Espere. Eu já estou aqui o dia inteiro e 

preciso dar uma solução. 

 Vamos ver se há como votarmos alguma coisa ou não. 
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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. 

  Requeiro a V.Exa., nos termos do art. 83, parágrafo 

único, II, d, do Regimento Interno da Câmara, a inversão 

de pauta para apreciação das matérias na seguinte 

ordem:  

1) MP 766/17 

2) MP 765/16 

3) MP 768/17 

  Sala das Sessões, 24 de maio de 2017 

  Deputado Arthur Lira 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Para falar contra, concedo a palavra ao 

Deputado José Carlos Aleluia. (Pausa.) 

 Com a palavra o Deputado Afonso Hamm. O Deputado Pauderney Avelino 

pediu para falar... 

 O SR. AFONSO HAMM (Bloco/PP-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, eu queria reforçar a questão da MP 766/16. 

 Nós sabemos das dificuldades de um entendimento maior, mas temos que ver 

a situação do ponto de vista das empresas, do segmento competitivo. Nós 

precisamos dar aos empresários a condição de fazerem um alongamento das suas 

dívidas ligadas diretamente a esses tributos, que estão onerando as empresas. 

 O Governo inclusive concorda com 80% de desconto nos juros, 40% de 

desconto nas multas e um parcelamento da dívida em 150 meses, algo que é bem 

razoável, embora no Senado tenha sido votado e aprovado pela Comissão Especial 

o prazo de 240 meses. Mas, se nós pudermos trabalhar dentro desta condição, 

vamos ter um componente que flexibilizará mais a condição e gerará os empregos 

necessários. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado Aguinaldo Ribeiro, por favor, 

dê um pulinho aqui, porque temos um problema mais grave, que é o texto. 

 O SR. MAURO PEREIRA - Sr. Presidente, peço um minutinho, por favor. 

 O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Estamos é precisando de tempo, mesmo, Sr. Presidente. O Líder Aguinaldo Ribeiro 

está conduzindo um acordo. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O problema não é acordo; é que o 

texto apresentado não é uma emenda aglutinativa. Eu preciso que alguém venha 

aqui para discutirmos o que foi apresentado. 

 O SR. EFRAIM FILHO - É deste tempo que precisamos. 

 O SR. EDMAR ARRUDA - Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança do 

PSB. Há um requerimento aí na mesa. 

 O SR. EFRAIM FILHO - Enquanto isso, Sr. Presidente, permita-me fazer um 

apelo, em nome do Democratas, para que a Medida Provisória nº 765, de 2016, seja 

apreciada. 

 Eu tenho discutido com o Deputado Arthur Lira e com os demais membros, no 

Plenário, e com o Líder do Governo. Eu conversei muito com o Líder do Governo. 

Ele recebeu do Presidente Temer a solicitação de que fosse votada na íntegra essa 

medida provisória. Esta é uma conquista que foi trabalhada com mais de 10 

carreiras do serviço público. 

 A grande confusão que se estabelece agora é com relação à bonificação, e é 

importante informar o Plenário sobre este tema importante, o bônus. Parece que a 

primeira impressão, até pela nomenclatura, é que essa bonificação se dá em virtude 

da multa aplicada ou do valor dessa multa. Não é isso. A bonificação, Sr. Presidente, 

é composta por mais de seis itens, que vão desde índices de atendimento ao 

consumidor até o número total de fiscalizações. Ou seja, é muito mais um bônus de 

produtividade do segmento do que simplesmente o valor da multa. 

 Eu queria dar essa informação e uniformizar o entendimento. Isso é 

importante para que o Governo ande sem sobressaltos, dentro da normalidade da 

sua máquina administrativa. As questões políticas são discutidas na arena política, 
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mas a seara administrativa precisa ter esse sentimento de que o Brasil continua 

andando na sua agenda institucional, na máquina administrativa de órgãos 

importantes como a Receita, o Ministério do Trabalho, a Diplomacia. 

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

do orador.) - Sr. Presidente, como não há acordo para essa possibilidade de 

inversão de pauta, eu que de sugerir que se comece pela MP 765/16. Assim, 

votamos a MP 765/16 até fecharmos acordo sobre a MP 766/17. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado Arnaldo Faria de Sá, 

infelizmente, se votarmos a MP 765/16, a matéria vai ser derrotada agora. Temos 

que esperar um pouquinho. 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presidente, vamos votar o quê? 

 O SR. EFRAIM FILHO - A MP 765/16 está pronta para ser votada, Sr. 

Presidente. 

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

Sr. Presidente, eu gostaria só de colaborar com meus colegas Deputados. 

 Quanto à MP 765/16, eu tive a oportunidade, como membro da Comissão, de 

participar de diversas reuniões com o Presidente Henrique Meirelles, com o Sr. 

Rachid, com o pessoal da Receita e posso dizer que tudo que está nesta Medida 

Provisória nº 765, de 2016, foi acordado com o Governo. 

 Eu não tenho dúvida nenhuma de que hoje nós simplesmente faremos justiça 

àquilo que o Presidente Michel Temer, o Ministro Henrique Meirelles e o nosso 

amigo Rachid negociaram e acertaram. 
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 Esta medida provisória ainda vai passar pelo Senado e pelo Presidente 

Michel Temer. Nós podemos, sim, votar esta matéria com tranquilidade, porque, 

caso cometamos algum erro no dia de hoje, ele poderá ser reparado amanhã. 

 O que nós... 

 (Desligamento automático do microfone.) 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI - O PMDB apoia? 

 O SR. MAURO PEREIRA - O que nós não podemos fazer é, depois de um 

dia bonito como este, em que as coisas estão acontecendo, deixar de lado 

categorias como a dos auditores do trabalho e os auditores da Receita Federal, que 

estão aguardando esta votação há um ano. Nós não podemos perder esta 

oportunidade de fazer justiça. 

 Eu não tenho dúvida nenhuma, Sr. Presidente, Rodrigo Maia, de que o 

Presidente Michel Temer, o Ministro Henrique Meirelles e toda a nossa equipe 

administrativa do Governo participou disto. Esta medida provisória foi feita pelo 

Governo. Eu gostaria de pedir aos colegas que levem isso em consideração. 

 Muito obrigado. 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI - Tanta gente lá, e V.Exas. ficam desse 

jeito? 

 O SR. BETINHO GOMES (PSDB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um apelo ao Plenário para que nós votássemos 

a Medida Provisória nº 765, de 2016. 

 Foi construído um acordo na Comissão Especial; o tema foi debatido 

amplamente; e essa construção envolveu o Governo e o Ministério da Fazenda. Não 

faz sentido nós obstruirmos esta discussão, havendo um acordo construído. 
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 Faço esse apelo ao plenário. 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI - Deputado Mauro Pereira, com tanta gente, 

V.Exas. fazem desse jeito? É um gol contra. 

 Quanto à MP 765/16 não há acordo! 

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

Deputado Betinho Gomes e Sr. Presidente, o acordo que nós estamos construindo 

no Plenário para tentar votar as duas matérias é votar a MP 766/17 antes da MP 

765/16. 

 Nós estamos construindo um acordo de texto. Se se colocar em votação a MP 

765/16 antes da MP 766/17, cai tudo. O acordo é para votarmos a MP 766/16 antes 

da MP 765/17. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O problema é que o texto da MP 

766/17 não é viável. 

 O SR. ARTHUR LIRA - Ajusta-se. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Mesmo sem a Oposição, eu não vou 

votar um texto que não respeita o Regimento. 

 O SR. ARTHUR LIRA - Se não há jeito para a MP 766/17, Presidente, é 

melhor não votarmos nada hoje. Se houver a possibilidade de ajustar a redação... 

 O SR. SÓSTENES CAVALCANTE - Sr. Presidente, só para esclarecer... 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Eu não estou dizendo que não há. Para 

o texto apresentado não há; ele tem que ser construído de outra forma. 

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

orador.) - Sr. Presidente, peço um esclarecimento. 

 O texto da MP 766/17 não está de acordo com o desejo do Governo? É isso? 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O relatório apresentado não está de 

acordo com o Regimento da Casa. 

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

Presidente, há saneamento possível? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Sim. Foi feita uma emenda aglutinativa. 

 O SR. ARTHUR LIRA - Mas há saneamento possível para o texto? Se 

houver, esperamos. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - É porque têm que buscar as emendas. 

Há, no texto, três partes de artigos que não existem. Não há como aglutiná-los. 

 O SR. ARTHUR LIRA - A parte técnica da Câmara dos Deputados é muito 

competente, Presidente. Nós acreditamos que, num dia produtivo como este, em 

que nós votamos de seis a oito medidas provisórias com a ajuda da Oposição, que 

se retirou, para facilitar os nossos trabalhos, a Assessoria da Câmara dos 

Deputados dará um jeito nesse texto, para que nós possamos votá-lo na noite de 

hoje. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Em alguns artigos que foram incluídos, 

pelo jeito, é impossível. 

 O SR. NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente, nós estamos há 2 dias com o 

Ministro Meirelles... 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado, o meu problema não é votar 

a MP 766/17; é que eu não posso votar algo que não respeita o Regimento da Casa, 

principalmente com a ausência da Oposição — principalmente, ressalto, com a 

ausência da Oposição! 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 134.3.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 24/05/2017  Montagem: 5199 
 
 

 38 

 O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Eu 

queria fazer um apelo, Presidente, para que nós avancemos na MP 765/16. Na MP 

766/17, a questão é de texto. Até amanhã se trabalha uma emenda aglutinativa que 

obedeça ao Regimento da Casa — é o que V.Exa. está propondo —, e nós votamos 

hoje a MP 765/16, que é uma matéria importante. 

 Trata-se de uma matéria importante para o Governo, uma matéria importante 

para o Brasil. (Palmas.) É uma questão muito mais de agenda de Brasil, de Estado, 

de máquina administrativa. 

 São dez as carreiras abrangidas. Às vezes se está com foco em uma única 

carreira, à qual alguém pode ter uma resistência ou uma restrição... 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) - A MP 765/16, não! 

 O SR. EFRAIM FILHO - ... mas são dez as carreiras do Brasil que estão 

inseridas em conquistas que foram trabalhadas com o Governo. O Governo aceitou 

isso. Se nós recuarmos, será um recuo do Parlamento numa conquista que o 

Governo construiu. 

 Então, eu acredito que é hora de nós termos responsabilidade. Constrói-se a 

alternativa num segundo momento, mas é preciso, sim, avançar nesse tema. 

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente, por favor... 

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

Não há nenhuma dificuldade para votarmos a MP 765/16 hoje, com os destaques 

que foram propostos, mas o acordo traçado com os Líderes de plenário sempre foi 

votarmos a MP 766/17 antes da MP 765/16. 
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 Eu não tenho nada contra a votação da MP 765/16, e há destaques para 

serem apreciados, os quais podem ser negociados ou não, dependendo do texto 

que vier. A garantia de votação da MP 766/17 antes da MP 765/16 é por questões 

óbvias.  

 Não tenho nada contra a responsabilidade que o Líder Efraim Filho, com 

muita educação e perspicácia, coloca, mas o acordo que foi feito — a não ser que 

todos os Líderes queiram revê-lo — foi para colocarmos a MP 766/17 antes da MP 

765/16. Como hoje nós já tivemos uma noite tão proveitosa, podemos esperar um 

pouco mais, para ver se há algum tipo de encaminhamento. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Estou esperando, até em homenagem 

ao esforço do Relator. 

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, eu quero propor a V.Exa. o seguinte. É intransponível essa 

mudança na MP 766/17? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Da forma como foi apresentada, parece 

que sim. 

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY - E se apresentarmos um destaque com uma 

emenda de minha autoria... 

 O SR. ARTHUR LIRA - Sem dizer que a MP 766/17 gera muito mais 

benefícios para muito mais brasileiros do que a MP 765/16. 

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Eu tenho uma emenda à MP 766/17, que é a 

cópia do último REFIS, de 2009. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Temos que ver com a Assessoria como 

é que aglutina. 
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 O SR. MAJOR OLIMPIO (SD-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Presidente, se votarmos a MP 765/16, mantendo-se o acordo, não vamos ter 

verificação em relação à MP 766/17 depois. Então, nós invertemos só a questão do 

gesto de confiança. 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) - Sr. Presidente, bônus não! Isso não é aceitável no funcionalismo 

público. Bônus não! 

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Cadê o nosso Relator? 

 O SR. ARTHUR LIRA - A MP 766/17 beneficia milhões de brasileiros! Ela é 

importante para a economia do Brasil! A MP 766/17 é importante para a economia 

do Brasil! 

 O SR. MAJOR OLIMPIO - A MP 765/16 também é fundamental para a 

economia do Brasil. A Receita não existe sem os seus quadros. São dez carreiras 

da Receita. A Receita não existe sem os seus quadros! 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI - Tudo bem. Fecha a Receita. 

 O SR. EDMAR ARRUDA - Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança do 

PSD. 

 O SR. EFRAIM FILHO - Presidente, quero trazer mais um argumento 

importante, para que possamos avançar no diálogo com o Plenário, como o 

Deputado Arthur Lira, com educação, debatendo, dialogando. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado Hauly! 

 O SR. EFRAIM FILHO - Essa medida provisória já está valendo desde 19 de 

dezembro, Presidente! E não mudou em nada! 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Só um minutinho, Deputado Efraim. 

Deputado Hauly, preste atenção! Não precisa subir, não. 

 O SR. ALFREDO KAEFER - Presidente, olha só! 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Espere um pouquinho, Deputado 

Alfredo! 

 O SR. MAJOR OLIMPIO - Já inverteu. A MP 766... 

 O SR. ALFREDO KAEFER - Eu não falei ainda. Eu queria me manifestar, 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - V.Exa. vai se manifestar. Eu estou 

tentando resolver o problema! Se eu não conseguir ajudar a resolver o problema, eu 

vou encerrar a sessão, porque não dá, não há mais tempo! 

 Existe o projeto de lei de conversão. V.Exas. aglutinaram com a medida 

provisória. Não pode. Tem que aglutinar com as emendas. Entenderam? Então, é 

importante que procurem emenda para aglutinar com o projeto de lei de conversão. 

Aglutinar com a medida provisória original não pode. Esse é o problema. 

 O SR. ALFREDO KAEFER - Mas se todos retirarem as emendas... Vamos 

tirar as emendas. 

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Estão pedindo para mudar. Cadê o Relator? 

 O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - As emendas são a base. Não pode retirar! 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado Alfredo, o Deputado Newton 

Cardoso Jr apresentou uma emenda aglutinativa. Ele aglutinou o projeto de lei de 

conversão ao texto da medida provisória original, o que não é permitido. 

 O SR. MARCOS ROGÉRIO - V.Exa. está correto, Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Só se pode aglutinar a projeto de lei de 

conversão as emendas apresentadas. Então, é preciso buscar nas emendas a 

solução do texto acordado. 

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY - É a nossa emenda: minha, do... 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado, procure o Relator e peça 

que se resolva isso rápido. 

 O SR. ALFREDO KAEFER - Presidente, eu não acredito que a Consultoria... 

 O SR. MARCOS ROGÉRIO - Sr. Presidente, a cautela de V.Exa. garante a 

validade do que nós estamos fazendo aqui hoje. 

 O SR. ALFREDO KAEFER - Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - V.Exa. pode falar por 3 minutos. 

 O SR. ALFREDO KAEFER (Bloco/PSL-PR. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Eu não consigo entender como a Consultoria não acha uma saída 

regimental para esse texto que nós construímos hoje durante o dia todo, num 

embate lá com a Receita Federal, com o Ministro Meirelles. À tarde, estivemos na 

PGFN e, ontem, com o próprio Presidente Michel Temer. 

 Trata-se de uma angústia de toda a sociedade empresarial brasileira. 

Milhares e milhares de empresas dependem disso para a continuidade de suas 

atividades. Posso falar porque estive envolvido profundamente nesse projeto. Desde 

a origem do Projeto de Lei nº 3.337, de 2015, quando nós versamos sobre o REFIS, 

empresas em situação dramática vêm dizendo: “Se não se aprovar o REFIS, nós 

vamos descontinuar as atividades”. Refiro-me à ABIMAQ, às associações de 

revendas de carros, a milhares de empresas, Presidente. 
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 Vamos chamar a Consultoria para achar uma saída regimental e aprovar a 

matéria, já que nós tivemos essa enorme janela aberta com a saída da Oposição. 

Isso nos faculta aprovar essa emenda, inclusive por acordo, mesmo que ele não 

tenha sido aquilo que nós queríamos. Reduzimos em 240 meses; tiramos as multas 

absurdas, das quais queríamos redução de 90%. Aliás, Presidente, isso aconteceu 

no último REFIS dos bancos: houve a retirada de toda a multa, de juros, de todo o 

acessório. E nós não conseguimos convencer a Receita desse benefício. Mesmo 

assim, estamos baixando a nossa cabeça aprovando um remendo, um meio-termo.  

 Mas queremos uma solução, Presidente, para aprovar essa medida provisória 

hoje, porque, senão, não haverá tempo para o Senado aprová-lo na semana que 

vem, e ela vai caducar no dia 1º de junho. 

 Faço um apelo a toda a Casa, a todos os Parlamentares, de forma especial, a 

V.Exa. e à Consultoria: achem uma solução para essa situação. 

 Obrigado. 

 O SR. ARTHUR LIRA - Sr. Presidente... 

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

orador.) - Sr. Presidente, nós não somos contrários à medida provisória do REFIS — 

eu quero deixar isso muito claro. Mas nós temos cuidado com o processo legislativo 

e com o Regimento. V.Exa. tem toda a razão quando diz que nós precisamos 

encontrar uma forma de aglutinar a proposta. 

 V.Exa. poderia, mediante um acordo aqui com o Plenário, colocar em votação 

a Medida Provisória nº 765 enquanto se busca uma fórmula para votar a Medida 

Provisória nº 766. 
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 Eu quero deixar claro aqui que o meu posicionamento é no sentido de se 

firmar um compromisso para votarmos as duas matérias. 

 O SR. ARTHUR LIRA - Inclusive, há um requerimento de inversão de pauta, 

não é, Presidente? 

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

Arruda. 

 O SR. EDMAR ARRUDA (PSD-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu penso que hoje é um dia muito importante 

para esta Casa. Nós temos aqui a oportunidade de aprovar uma matéria que a 

sociedade deseja. 

 Como já disseram alguns colegas Deputados, não foi fácil chegar até aqui. 

Nós tivemos ontem uma reunião com o Presidente Michel Temer. Ele convocou para 

hoje de manhã uma reunião com o Secretário Jorge Rachid e com o Ministro 

Henrique Meirelles. Iniciamos uma discussão, debatendo por mais de 2 horas. Agora 

à tarde, continuamos a reunião na PGFN. Discutimos por mais de 4 horas para 

chegarmos a um acordo, que nós entendemos ser fundamental para o povo 

brasileiro. 

 Por que eu digo isso? Porque as empresas que estão em débito com o Fisco 

não são empresas sonegadoras, são empresas que fizeram a declaração do 

imposto a pagar, mas que hoje não podem pagar esse valor. Nós tivemos uma 

queda no faturamento das empresas, uma queda na rentabilidade das empresas. 

 Então, nós partimos para o convencimento de que precisamos de um REFIS 

com prazo mais longo, com abatimento de parte dos juros, com abatimento de parte 

da multa, para que as empresas possam pagar não só a parcela do REFIS, mas 
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também o imposto corrente. As empresas que estão atravessando dificuldades e 

estão em débito com o Fisco não estão pagando nada. A forma que nós temos de 

fazer com que essas empresas voltem a pagar os seus impostos em dia e consigam 

pagar a parcela do REFIS é fazendo o REFIS da forma que nós negociamos. 

 Nós temos que reconhecer aqui o esforço que o Ministro Meirelles fez, bem 

como o esforço da equipe da Receita Federal e do Secretário Rachid. Acho que, aos 

45 minutos do segundo tempo, nós não podemos desistir.  

 O nosso Relator Newton Cardoso Jr já está ali pronto para falar. 

 Eu acredito que a nossa equipe encontrou, entre as emendas, as alternativas 

de que nós precisávamos. Então, eu quero conclamar este Plenário para votar essa 

matéria a fim de a que a medida provisória não venha a caducar e nós percamos 

esta oportunidade. 

 Quero dizer que há um anseio por parte daqueles que devem ao Fisco, 

pessoas físicas e pessoas jurídicas. Espero que nós possamos nesta noite aprovar a 

medida, para que se volte a gerar empregos, gerar renda e fazer a economia 

crescer. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

Cardoso Jr. 

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

orador.) - Sr. Presidente, primeiramente, quero desejar uma boa noite a todos os 

membros deste Plenário. 

 Antes de proceder à leitura do texto, o que, de fato, estamos tentando fazer 

desde cedo, eu gostaria de fazer um esclarecimento a todos os Parlamentares: nós 
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estamos diante de uma tentativa de acordo, que, infelizmente, é de última hora, mas 

não por falta de esforço deste Relator nem dos membros da Comissão.  

 Estivemos por diversas ocasiões buscando, juntamente à Secretaria da 

Receita Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda e ao Ministério da Fazenda, os 

entendimentos necessários a um texto que atenda amplamente às necessidades da 

sociedade e que esteja em regularidade com as expectativas da administração 

tributária. 

 Entretanto, tendo em vista que essa conclusão se deu nas primeiras horas 

desta noite, o texto ainda carece de ajustes finalíssimos para que possa ser de fato 

lido, respeitando ampla e plenamente o Regimento Interno desta Casa. 

 Portanto, Sr. Presidente, digo que esse texto apresentado é fruto de acordo, é 

um texto que terei a satisfação de ler e explanar, item por item, para todos os 

Parlamentares, tendo em vista a importância dessa matéria neste momento. 

 Mas, no que se refere à emenda aglutinativa que está sendo apresentada, 

reitero que existe pleno acordo, reitero que existe pleno atendimento ao Regimento 

e que, por questões de mera redação, é necessário que se façam ainda alguns 

ajustes para que o texto esteja em conformidade com o entendimento desta nobre 

Mesa. Por esse motivo, eu peço que todos tenham compreensão e até paciência. 

 Quero dizer mais uma vez que não se trata de leniência desta Casa ou de 

qualquer procrastinação, mas, sim, de uma tentativa exaustiva de cada Parlamentar 

participante da Comissão, de cada um que esteve comigo, como Relator, em 

diversas reuniões, para se chegar a um acordo. Esse acordo foi produzido e está 

sendo apresentado agora a este Plenário no limite do prazo, nos últimos momentos. 

Entretanto, de fato é necessário que se faça a leitura. 
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 Precisamos aprovar essa matéria para salvar o setor produtivo, para salvar 

aqueles que pagam os tributos e que pagam os salários dos Srs. Parlamentares, 

aqueles que efetivamente são responsáveis pela manutenção de todo este País e 

pelo nosso desenvolvimento econômico. Portanto, esta é a medida que irá garantir a 

retomada dos empregos no Brasil. 

 Sr. Presidente, digo isso, acima de tudo, por estarmos passando também por 

uma disputa muito grave, uma disputa que foi travada levando em consideração os 

interesses corporativos, discutindo-se a destinação das multas arrecadadas pela 

Receita, bem como do produto dos encargos legais e honorários gerados a partir 

das disputas judiciais dos débitos levantados e questionados. 

 É neste momento que esta Casa precisa ser altiva. É neste momento que 

esta Casa precisa reconhecer o interesse maior, que está acima de qualquer 

interesse de minorias e, principalmente, de interesses particulares. Neste momento, 

está em jogo o interesse da Nação, o interesse dos pagadores de tributos, dos 

pagadores de impostos, das pessoas físicas e jurídicas que pagam os tributos e 

geram os empregos neste País. Isso está acima do interesse corporativo de 

qualquer setor, autarquia, ou mesmo entidade do Governo. 

 É isso que estamos discutindo. É esse o trabalho que está sendo concluído 

neste momento. Peço encarecidamente o apoiamento para que possamos 

encaminhar esta matéria devidamente, com sucesso, para o bem deste País. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tem a palavra a Deputada Carmen 

Zanotto. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 134.3.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 24/05/2017  Montagem: 5199 
 
 

 48 

 A SRA. CARMEN ZANOTTO (PPS-SC. Pela ordem. Sem revisão da 

oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós conseguimos avançar muito 

na noite de hoje, em que pese todo o conflito que aconteceu lá fora. 

 Lamento as cenas horríveis que estamos ouvindo que aconteceram. Há 

pessoas feridas. O direito de mobilização e de manifestação precisa ser assegurado, 

mas não podemos aceitar que o patrimônio público seja depredado e que pessoas 

sejam feridas. 

 Por outro lado, Sr. Presidente, o que aconteceu no plenário também foi 

chocante. Os conflitos aqui dentro, entre o conjunto dos Parlamentares, também 

precisam ser reduzidos. 

 Sr. Presidente, avançamos bastante nas votações. Votamos seis medidas 

provisórias; faltam mais três. Eu acho que é possível, sim, fazer com que essas 

medidas sejam aprovadas ainda na noite de hoje. 

 Muito obrigada. 

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

Padovani. 

 O SR. NELSON PADOVANI (PSDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 

- Sr. Presidente, se essa medida não for aprovada hoje à noite, V.Exa. estará tirando 

a esperança de milhares de empresários do meio produtivo. Eles têm esperança de 

que amanhã abrirão suas portas. 

 A emenda de autoria minha e do Deputado Luiz Carlos Hauly preenche esse 

texto novo que nós apresentamos. Eu gostaria que V.Exa. tivesse imediatamente 

conhecimento dessa nova medida, para que nós pudéssemos resguardar o direito 

dessa aprovação, pois só dispomos de duas horas. 
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 Nós temos oportunidade, por meio da Emenda nº 274, de autoria minha e do 

Deputado Hauly, de preencher esse novo texto. Se V.Exa. me permitir, eu farei a 

entrega da emenda neste minuto, para que V.Exa. faça uma avaliação. 
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 O SR. ALCEU MOREIRA - Sr. Presidente, peço a palavra como Líder. 

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

Moreira, para falar como Líder, pelo PMDB. 

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

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao longo dos últimos dias, têm desfilado nesta 

tribuna a contradição e a hipocrisia. 

 Quando alguém diz que o Presidente da República tem que deixar a 

Presidência porque foi indiciado, eu pergunto: o que é indiciar? É reconhecer a 

possibilidade de culpa: talvez o indiciado seja culpado, mas é preciso investigar. 

 Eles dizem assim: “Nós queremos diretas já!” E eles querem mesmo que haja 

eleições diretas já. Mas eles querem eleições diretas pela questão democrática? 

Não; o que eles querem é eleger o Lula. Esse cidadão, que é réu pela sexta vez e 

que vai sê-lo certamente pela vigésima, dada a quantidade de crimes que cometeu, 

é a pessoa indicada para substituir o Presidente, que tem indiciamento e pode ter o 

processo anulado, porque a gravação é fraudulenta. 

 Não estou inocentando ninguém, mas eu andava pelas ruas do meu País 

pregando “Diretas já” e lembro-me disso com profunda saudade, porque o que me 

levava às ruas para discutir as “Diretas já” era a mãe de todas as liberdades: a 

liberdade geral. Nós queríamos ser livres. Nós queríamos democracia. Nós 

queríamos eleições diretas. Mas nós estávamos vivendo uma longa noite de 

ditadura. 

 Ao longo das noites desta Câmara, sentam-se aqui a esta bancada homens 

da Esquerda, e sabe-se que não há ninguém que seja mais raivoso na Esquerda do 

que o lambedor de botas da Direita. Aquele que lambia os coturnos da Direita, cuja 
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família pagou-lhe os estudos lambendo as botas dos generais, transforma-se no 

esquerdista mais radical, porque sofre um processo de arrependimento que o cutuca 

no fundo da alma. Aí ele vem para cá e se manifesta como se fosse da mais 

esquerda das esquerdas. Olhem para a família dele, vejam como ela é, de onde ele 

veio. 

 Pois bem, as contradições seguem, e elas são várias. Eles querem que se 

faça imediatamente uma eleição direta, mas eles não querem de forma nenhuma 

cumprir a Constituição. Sabem por quê? Porque eles não assinaram a Constituição. 

 Aliás, o que nós estamos vendo esta noite aqui é o testemunho do que são o 

PT e seus puxadinhos. Quando eles saem do plenário, o Brasil anda; quando eles 

saem do plenário, o Brasil progride, porque eles são o símbolo do retrocesso, do 

atraso. 

 V.Exas. têm até o final deste mandato para me apontar um só país governado 

pela ideologia do PSOL que tenha dado certo — um! Quem sabe haja um exemplo 

no mundo. Sejam generosos: procurem no mundo todo um só país que pratique o 

pensamento do PSOL e que deu certo. Não há nenhum. 

 Hoje uma Deputada que foi candidata à Prefeita do Rio de Janeiro falava que 

havia 100 mil pessoas aqui. Não, havia 20 mil pessoas — se é que havia esse tanto 

—, em sua maioria, pessoas caçadas em todos os lugares do País, pagas para 

estarem presentes aqui e fazerem vandalismo, terrorismo. 

 Há aqui uma nova contradição: alguém que é trabalhador consegue sair num 

domingo da sua casa e voltar só no outro domingo, fazendo baderna e viajando? 

Não, esse não é trabalhador. Um trabalhador não teria tempo para estar aqui na 

quarta de tarde botando fogo nos Ministérios. Essas pessoas que estavam aqui 
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eram bandidos mesmo — bandidos! “Mas nem todos eram bandidos!” Claro que 

não: nunca são todos; às vezes são apenas alguns. Mas aqueles que foram botar 

fogo nos Ministérios, quebrar e destruir bens públicos, têm nesta bancada alguém 

que os lidera aqui na Câmara, que os representa e os defende. 

 À tarde apareceram aqui, como se fossem pintos espantados, dizendo que 

atiraram neles com estilingues. Depois fomos ver na televisão que os estilingues 

eram deles mesmos. Trata-se de uma brincadeira de rato e gato. O cidadão mata e 

vai chorar no velório para não ser acusado. 

 Este País não pode continuar assim, claro que não! Recolocar Lula no 

Governo seria a mesma coisa que encontrar um punhado de cupins e colocá-los em 

uma madeira para cuidar dela. “Fiquem aí, meus cupins, e cuidem da minha mesa”. 

Eles a roerão toda, com certeza. 

 Nós estamos deixando claro ao País: se há erros no Governo, que se apure 

isso pelas vias judiciais. 

 Mas, cá entre nós, há pouco tempo, Deputado Valdir Colatto, vieram ao 

plenário as 10 Medidas contra a Corrupção, lembra-se? E nós votamos contra dois 

princípios que estavam nelas. Um deles é a instigação da vítima a cometer um crime 

por uma atividade investigatória programada. O que significa isso? Alguém que quer 

incriminar um cidadão diz para ele o seguinte: “Olha, se tu cometeres tal crime, eu te 

pago tantos mil por semana durante 40 anos”. E o cidadão, pensando no futuro dele, 

comete o crime. 

 Isso seria legal se tivessem sido aprovadas as 10 Medidas, mas não foram, 

porque não é cabível que a Justiça instigue o cidadão ao crime, oferecendo-lhe 

volumes vultosos, que às vezes estão acima da sua capacidade de resistência. 
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 Foi só isso? Não! Nós votamos e fomos xingados pela população, porque o 

Ministério Público não poderia estar na condição de qualquer cidadão brasileiro, 

igual a todos os demais: o Ministério Público tem que ser julgado pelo Conselho do 

Ministério Público. 

 E agora, José? Quando se quebra o sigilo de um jornalista, quando um 

cidadão sai do Ministério Público e vai no outro dia trabalhar como um dos 

funcionários da JBS, quem os julga? Quem é que os julga? Eles mesmos? Então há 

uma casta na sociedade que têm um sistema jurídico só para eles! Eles têm direito a 

errar, porque pensam, de maneira firme e covarde, que são cidadãos infalíveis. A 

instituição deles está acima do mal e do bem. Eles são capazes de fazer o 

julgamento deles próprios. 

 Não, nós não queremos que ninguém tenha privilégios — nem o Temer. Nós 

queremos igualdade para todos os cidadãos do Brasil. Juízes de direito e 

promotores têm que ser julgados pelos mesmos tribunais, por meio dos mesmos 

processos, com os mesmos instrumentos, com os mesmos prazos que os outros 

cidadãos. Não se deve dar nenhum privilégio a quem quer que seja! 

 Aliás, nós queremos votar a reforma da Previdência, cujo princípio mais 

importante é o da igualdade. Queremos que o Deputado Federal, o Deputado 

Estadual, o Senador, o Ministro do Supremo se aposentem recebendo no máximo o 

teto remuneratório da Previdência Social, que é de 5.531 reais. Todos são iguais 

perante a lei. 

 Mas, quando nós votamos as 10 Medidas, os paladinos da moral e da ética — 

os únicos donos da verdade do País — nos acusaram, como se nós fôssemos 
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carrascos vis, como se nós estivéssemos querendo aprovar algo para acabar com a 

Lava-Jato. 

 E agora, José? O que dizer quando alguém faz um acordo de maneira 

unilateral e deixa irem morar nos Estados Unidos bandidos que lesaram a Pátria em 

milhões? Eles batem asas em Nova Iorque, carregam seus iates de 30 milhões de 

reais e ficam rindo da nossa cara, porque fizeram um acordo de delação premiada 

com uma fita gravada no bolso de um casaco, uma fita que é fraudulenta! 

 Senhores do Ministério Público, nego-me a fazer qualquer tipo de acusação 

genérica. Nego-me a fazer acusação que inclua todos os membros do Ministério 

Público, nego-me a fazer qualquer tipo de discriminação ao Ministério Público. Ele é 

muito bem-vindo, tem uma tarefa republicana da melhor qualidade. Muitos crimes 

contra a Nação brasileira foram descobertos pelo Ministério Público — crimes 

financeiros gigantes —, mas isso não lhe dá o direito de se colocar acima da lei. 

 Eu quero que o Zeca, o Maneco, o Chico, a Maria, os juízes, os advogados, 

os promotores, os Deputados, os Senadores, os Ministros, todos sejam investigados 

e punidos pela mesma lei, quero que não haja privilégio algum para ninguém. 

 Talvez o que aconteceu nos últimos dias tenha servido para mostrar para a 

sociedade que, quando estávamos querendo colocar o Ministério Público e o Poder 

Judiciário em igualdade de condição, nós queríamos uma pátria republicana, com 

uma Justiça que fosse para todos, e não... 

 (Desligamento automático do microfone.) 

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

  Durante o discurso do Sr. Alceu Moreira, o Sr. 

Rodrigo Maia, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, 

que é ocupada pelo Sr. Carlos Manato, 4º Suplente de 

Secretário. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 134.3.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 24/05/2017  Montagem: 5199 
 
 

 55 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - O Presidente Rodrigo Maia já está 

vindo. Eu gostaria somente de fazer uma reflexão com V.Exas. Estou na Casa há 

quase 15 anos e, neste mandato, nunca vi um mar tão calmo e um céu tão brilhante!  

Nós estamos perdendo uma oportunidade ímpar de resolver, entre nós, essas 

três medidas provisórias. Eu acho que valeria a pena o PTB, o PP, o DEM, o PSDB, 

todos os partidos que estão aqui, que são da base, aproveitarem a oportunidade, 

mesmo que depois negociem no Senado, negociem em outro lugar, façam uma 

emenda, conversem com o Presidente, para não vetar alguma coisa. Eu acho que 

nós não podemos perder essa oportunidade, porque amanhã volta a turbulência de 

novo. 

 Então, quero só pedir a V.Exas. que cedam um pouco. Peço a cada um que 

ceda 1 milímetro, 10 segundos, uma linha. Vamos resolver isso, pelo amor de Deus! 

Entendeu, Deputado Baleia Rossi? 

 O SR. DANIEL COELHO - Sr. Presidente, vamos seguir as inscrições, para 

discutirmos a matéria. 

 A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, quero apenas fazer um 

comunicado a V.Exa. e os Deputados. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Pois não. 

 A SRA. LAURA CARNEIRO (PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da 

oradora.) - A Assessoria Técnica da Câmara dos Deputados está agora, neste 

momento, na Liderança do Governo, tentando construir, a partir das emendas 

existentes à medida provisória, um texto que seja exatamente o que esta Casa quer 

votar na Medida Provisória nº 766, de 2017. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - E quanto à MP 765/16? 
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 A SRA. LAURA CARNEIRO - Estão construindo um acordo para a MP 

766/17, Sr. Presidente. Após ser votada essa MP, eu espero que sejam retirados os 

destaques relativos à MP 765/16, para que nós possamos votá-la rapidamente. 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI - Vamos votar, Presidente. 

 O SR. SIMÃO SESSIM - Vamos votar, Presidente. 

 O SR. DANIEL COELHO - Presidente, há uma lista de inscrição aí. Vamos 

seguir a lista. V.Exa. que é um regimentalista. 

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

Coelho. 

 O SR. DANIEL COELHO - Eu gostaria de ir à tribuna. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Pois não, Deputado. Sua solicitação é 

regimental. 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI - Vamos votar, Presidente, ou vamos 

encerrar a sessão. 

 O SR. DANIEL COELHO (PSDB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje nós fizemos um grande esforço, e eu 

acredito que foram votadas matérias consensuais.  

A Oposição se retirou do plenário, tentando criar um espetáculo que não vai 

colar, e a Base, ou aqueles que permaneceram e que têm compromisso com o País, 

entendeu-se quanto às matérias votadas até agora.  

Mas há essa matéria específica sobre o REFIS. Eu, por exemplo, não sou 

contra renegociação de dívidas, mas, da maneira como está colocada, com  um 

texto que nós não conhecemos... A matéria vinha sendo debatida na sociedade, com 
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suspeitas de alguns, e eu não quero concordar com elas. Votar essa matéria agora, 

de forma simbólica, com o plenário esvaziado, é uma irresponsabilidade. 

 Eu queria que nós fizéssemos uma reflexão. Não dá para votar esta matéria 

nesta noite. Passemos para a matéria seguinte. Aquilo que for consensual que seja 

votado. Agora, não dá votar uma matéria nesse modelo, de forma simbólica. Isso vai 

acabar ainda mais com a imagem desta Casa. 

 Então, eu peço a reflexão para que pulemos essa matéria. 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI - Encerre a sessão, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Deputado Nelson Marquezelli, V.Exa. 

quer falar? (Pausa.) 

 Tem a palavra o Deputado Baleia Rossi. 

 O SR. BALEIA ROSSI (PMDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, eu acredito que, se houver forma jurídica de se votar o REFIS... Esse é 

um projeto importante para o País, que foi discutido exaustivamente nesses últimos 

meses. Milhões de brasileiros dependem da aprovação desta matéria para manter 

os empregos que nós temos no nosso País. E não há nada mais importante do que 

a manutenção dos empregos e a geração de novos empregos. 

 O PMDB é a favor da votação desta matéria do REFIS. Estão buscando o 

entendimento às claras, para que todos conheçam o texto e possamos votar. 

 Da mesma forma, o PMDB entende que devemos votar a MP 765/16, que 

também foi fruto de um grande entendimento, com muito debate nas Comissões e 

no Plenário e com a participação de todas as bancadas. Auditores e analistas 

participaram do debate, e nós chegamos a um texto que é acordado, que é 

consensual. 
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 Portanto, fazemos um apelo para que possamos terminar a noite de hoje com 

a votação dessas matérias, que significam um avanço para o nosso País. 

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

 A Deputada Laura Carneiro foi feliz ao dizer que se está construindo um 

acordo. Nós vamos esperar, porque um acordo é bem melhor. 

 Com a palavra o Deputado Nelson Marquezelli. 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) - Sr. Presidente, eu me debrucei só sobre a MP 765/16. 

 Os companheiros que trabalharam na feitura dessa medida provisória não 

conseguiram transmitir à Casa a sua real condição. Há pressão de todo o 

funcionalismo público para o aumento — houve no ano passado, no retrasado, até 

agora. 

 O que não podemos concordar é, nessa situação em que está o País hoje, 

que se mantenha o que eles ganham de salário e se conceda mais um bônus. Foi 

transferido o aumento para os pequenos proprietários, os pequenos comerciantes, 

para as indústrias. Foi dado um aumento com a mão da população brasileira, dos 

empresários brasileiros. 

 Não é possível que continuemos dessa forma no País. E se ele pode ganhar 

até o limite, qual seria o limite, o teto? É o limite do Supremo Tribunal Federal. É 

lógico que eles vão ser mais eficientes, vão trabalhar mais, para ganhar mais, para 

ganhar o teto brasileiro. 

 Mas esse não é um sistema que podemos implantar, apesar de muitos 

Estados já estejam fazendo isso. E eles não têm como acabar com isso, porque 
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viram em que ratoeira eles caíram. Viram que isso é perigoso, que há um sistema 

desse tipo de pagamento.  

 Nós devemos pagar regiamente os funcionários, dar-lhes condições de 

trabalho, de assistência à aposentadoria, como ocorre hoje. Não sei qual 

porcentagem a que eles têm direito. A Previdência está aí. V.Exas. estão 

acompanhando o assunto. Mas bônus, não.  

 Até na iniciativa privada, o bônus é muito bem pensando, para que o 

mecanismo de venda não atrapalhe a qualidade, não atrapalhe a comercialização 

naquele setor. 

 Apesar do Ministro, de estarmos na base aliada, eu não posso concordar, 

assim como o PTB não concorda, com o sistema de bônus. Várias vezes nos 

reunimos com a FIESP, com a FAESP e outras associações que não aceitam esse 

tipo de encaminhamento, esse bônus ao funcionalismo público. 

 Eu não aceito colocar para depois pedir para fazer o veto. Eu prefiro não 

votar, deixar para amanhã, até antes de expirar, para fazer uma negociação com o 

Governo a fim de modificar isso aqui. Não podemos, em hipótese nenhuma, aceitar 

isso. Mais uma vez estamos tentando resolver os problemas das Prefeituras, 

estamos tentando resolver os problemas dos Estados, do País. 

Um sistema de pagamento desse na Receita, nos pagamentos do trabalho, 

em todas as áreas é um sistema perigoso.  

Prefiro até não votar nenhuma medida provisória daqui para a noite, porque 

esta medida provisória é perigosa para a economia brasileira. Não podemos, em 

hipótese nenhuma, implantar um sistema que não é salutar para a economia. 

Precisamos salvar a economia. 
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 O SR. GILBERTO NASCIMENTO - Sr. Presidente, peço 1 minuto ainda para 

falar sobre esse assunto. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Um minutinho, por favor. 

 Deputado Nelson Marquezelli, o importante e o bonito de estar num Estado 

Democrático de Direito é respeitar as opiniões e debater cada vez mais neste nível 

que está sendo debatido agora, que é um nível salutar. 

 Sentado ao lado do Presidente, ouvimos os Parlamentares falar, e V.Exa. fala 

muito bem, com muita educação e probidade. 

 Eu ouvi bem — posso ter perdido alguma coisa — o Deputado Efraim Filho 

falando. Acho que ele saiu, não deve estar por aqui. Pelo que ouvi o Deputado 

Efraim Filho falando, ele disse que há um conjunto de cinco ou seis medidas, não só 

do bônus, que se somariam. Há diversos itens, de produtividade, de fiscalização, 

etc. A soma destes itens todos formaria, aí sim, um complexo, tipo um bônus, que 

levaria até ao máximo ao teto do salário do Ministro do Supremo, que hoje está 

próximo de 35 mil reais. 

 Quer dizer, não é só “multar” para “receber”. Pelo que entendi da fala do 

Deputado Efraim Filho — à qual prestei muita atenção —, é um conjunto. Sendo um 

conjunto, acho que vale a pena ser debatido. 

 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Arnaldo Jordy. 

 O SR. ARNALDO JORDY (PPS-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, eu tenho o mesmo entendimento de V.Exa. nesta matéria. Portanto, 

penso um pouco diferente do Deputado Nelson Marquezelli, a quem tenho todo o 

apreço e ouvi atentamente. 
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 Tenho o mesmo entendimento de V.Exa. No entanto, eu queria secundar os 

argumentos que já foram colocados aqui há pouco. Nós não temos, provavelmente, 

visivelmente, 100 Deputados nesta Casa. Acho que votarmos esta matéria de 

refinanciamento e outras não é prudente, e tenho entendimento simétrico ao acordo 

que foi feito, exceto detalhes regimentais já expressos pelo Presidente, o Deputado 

Rodrigo Maia. E me parece que estão construindo uma alternativa, pelo que 

disseram ainda há pouco. Mas acho que não é prudente e repito — ratifico vozes já 

manifestadas neste plenário — que não temos 100 Deputados nesta Casa. 

 Nós vamos correr o risco de sermos açoitados amanhã pela imprensa — e eu 

quero fazer este alerta — por votarmos assim matérias desta importância. 

Lamentavelmente, não votamos aquilo que foi acordado ontem no Colégio de 

Líderes. Nós já tínhamos acordo sobre a MP 765, sobre auditores, analistas fiscais e 

auditores do trabalho.  

 No entanto, às matérias desta natureza, a essa altura do campeonato, 

especificamente a questão do REFIS, precisamos encontrar outra saída para não 

corrermos o risco de estarmos sendo questionados, com razão, por votarmos 

matéria desta natureza neste momento, com um grau de esvaziamento visível nesta 

Casa.  

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Deputado Arnaldo Jordy, o nosso 

Presidente, democrata e cumpridor de acordo como é, sendo, dentre os Deputados 

que conheço, um dos que mais cumpre acordo nesta Casa, está na negociação para 

que seja feito um acordo.  
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 Só quero dizer a V.Exa. que cheguei aqui hoje antes das 9 horas. Fui eu 

quem abriu a sessão. Portanto, esses que saíram têm que ter respeito a nós, pois 

nós estamos aqui para continuar discutindo e debatendo em alto nível. (Palmas.) 

 Então, é preciso que respeitem quem está aqui e não quem foi embora.  

 Concedo a palavra ao Deputado Nelson Marquezelli.  

 O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) - Sr. Presidente, S.Exa. já disse que temos aqui, no máximo, 100 

Deputados. Três partidos já vão pedir verificação.  

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Tudo bem.  

 O SR. NELSON MARQUEZELLI - Então, para não se perderem as três 

medidas provisórias, uma vez que temos um prazo até o dia 1º, estão negociando a 

mudança de alguns artigos, para se colocar um anteparo, eu aconselho a V.Exa. 

que encerre a sessão para não colocar em votação e perder a medida provisória.  

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - O.k. Pode ficar tranquilo, pois o nosso 

Presidente vai votar em um acordo. S. Exa. está construindo um acordo. Sem 

acordo, não se vota mais nada. 

 Com a palavra o Deputado Mauro Pereira. 

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

Sr. Presidente, dentro desta tranquilidade que nós estamos vivendo aqui, eu gostaria 

de deixar uma coisa bem clara. Esta medida provisória está tramitando aqui nesta 

Casa há mais de 8 meses. Quanto a essa questão do bônus, o que acontece é que 

antes os auditores tinham um salário fixo, e, para que esse salário não fosse 

passado para os aposentados, criaram esse bônus, que integra o salário enquanto o 
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servidor estiver na ativa. Quando ele se aposentar, não o receberá. O valor máximo 

desse bônus é de 3 mil reais. 

 Isso foi acordado e debatido com o Ministro Henrique Meirelles, com o Rachid 

e com o Governo. Quem assinou esta medida provisória foi o Presidente Michel 

Temer, e ela vence no dia 1º. 

 Outra coisa que eu gostaria de dizer é que — além daquilo que V.Exa. disse, 

de que quem está aqui representa os demais, porque estamos aqui trabalhando — 

nós somos os líderes, sim, e temos autonomia para votar. Dos que estão aqui, o 

Deputado que tem menos tem 100 mil votos “nas costas”. 

 O que nós vamos votar aqui é a medida provisória do REFIS, que é de 

extrema importância para a economia; e a dos auditores e dos demais que fazem 

parte desta Medida Provisória nº 765, de 2016, que também é de extrema 

importância para o País. 

 Então, nós vamos, sim, fazer justiça e fechar o dia com chave de ouro. 

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

Colatto. 

 O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, parece que nós estamos aqui marcando 

uma incoerência. De um lado, estamos pedindo para votar a MP 766, que é a do 

REFIS, um benefício para quem trabalha, produz, paga impostos, gera empregos, 

que são os empresários, e, de outro lado, estamos incentivando a fiscalização para 

que retire recursos desses empresários, porque tem que beneficiar uma classe, que 

são os fiscais e são muito bem remunerados. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 134.3.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 24/05/2017  Montagem: 5199 
 
 

 64 

 Nós já votamos nesta Casa, por exemplo, que não fosse dado bônus para o 

Fiscal do Trabalho, nós já fizemos isso! Há poucos dias, nós votamos nesta Casa a 

reforma trabalhista, e qual foi o problema que nós achamos? Muitos erros e 

perseguições de fiscais que cobravam indevidamente das pessoas que trabalhavam 

no dia a dia. Agora nós vamos dar um prêmio a eles para que isso aconteça. 

 Nós já votamos nesta Casa o teto de gastos! Isso quer dizer o quê? Que nós 

precisamos administrar os gastos do Governo porque a receita está pequena. Eu 

não vejo, diante de 65% dos brasileiros que ganham até 1 salário mínimo, por que 

privilegiar uma classe para, além do salário que já é alto, fiscalizar e ganhar um 

bônus porque não vai ultrapassar o teto dos Ministros. 

 Quem respeita isso? Basta pegar os salários dos juízes, dos promotores, dos 

fiscais também, inclusive estaduais, porque os federais estão reclamando que os 

estaduais têm o salário maior, para ver que ninguém respeita o teto. 

 Então, na verdade, eu acho que nós temos que parar de fazer despesas. Nós 

temos que ajustar as contas do Brasil, e não é privilegiando esta ou aquela classe 

que nós vamos resolver isso! Por isso, eu acho que nós não podemos votar esta 

Medida Provisória nº 765. 

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

 Tem a palavra o Deputado Major Olimpio. 

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

Presidente, eu sou policial há 39 anos e me acostumei à minha vida. A maioria das 

pessoas não gosta de polícia, porque não gosta de ser fiscalizada. Há gente que 

não gosta do Ministério Público, porque denuncia. Não gosta de juiz, porque julga. 
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 E nós estamos num momento aqui em que, após quase 2 anos de discussão, 

era outro Governo... Eu não vou entrar aqui em mérito de governo, não governo. O 

projeto entrou nesta Casa. Formou-se uma Comissão Especial, onde se debateu 

essa questão das carreiras, da Receita Federal, da importância que tem a Receita 

hoje para o País. Não adianta fazer discurso e conversar mole aqui, porque, se não 

houver arrecadação, se não houver os quadros funcionais, não acontecerá nada.  

 É importante o REFIS. Nós vamos votá-lo. Tem que quebrar galho para um 

monte de gente no REFIS, que também não merece quebra galho. Incentiva a 

sonegação! 

 Mas, neste momento, nós vemos a vendita, o espírito de vingança “Eu vou 

dar uma bordoada no auditor, no analista, no pé que faz”. Pelo amor de Deus! E nós 

usamos hoje, para votar seis medidas provisórias, os coitados dos funcionários da 

Receita Federal como isca.  

 Quem está dizendo que ganham fortunas, que esse bônus é maravilhoso, que 

ele extrapola o teto, que ele é igual ao teto do Supremo está dizendo besteiras, 

porque não conhece nada do conteúdo que está sendo apreciado na medida 

provisória. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Eu peço 1 minutinho, por favor. 

 O SR. MAJOR OLIMPIO - Está indo no ranço, na vingança, na vendita.  

 Sr. Presidente, eu fiquei aqui... Eu quero que o Temer se exploda na cadeia. 

O Lula vai para a cadeia primeiro. A Dilma vai para a cadeia. O Temer também tem 

que ir para a cadeia e vários. 

 Mas, neste momento, nós estamos falando de carreiras de Estado, da 

continuidade do País.  
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Está bem, Deputado. Obrigado. 

 O SR. MAJOR OLIMPIO - Vamos ter um pouco de semancol nisso aí. 

Dignidade para carreiras do País! 

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

Gilberto Nascimento, depois ao Deputado Hauly. 

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

orador.) - Sr. Presidente, é profundamente lamentável que nós acabemos assistindo, 

nesta Casa, a algumas situações tristes. Veja, essa luta da MP 765... Eu, inclusive, 

tinha projetos nessa direção também, no começo do ano passado. E logo depois 

veio para cá a medida provisória extremamente negociada. Foi negociada com todos 

os órgãos do Governo, com o Ministério da Fazenda, com a Casa Civil. É um projeto 

que, logo depois, em dezembro, conseguimos, naquela ansiedade, que fosse 

aprovado. 

 O SR. MAJOR OLIMPIO - Está acordado de ontem isso aí! 

 O SR. GILBERTO NASCIMENTO - Eu peço silêncio. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Major Olimpio, por favor! Carlos, por 

favor! Vamos respeitar o orador. Nós estamos conversando tão educadamente. 

Vamos respeitar. 

 Deputado Gilberto, conclua. 

 O SR. GILBERTO NASCIMENTO - Eu gostaria, inclusive, de dizer aos 

nossos companheiros que, aqui, nós somos o Governo. Correto? Nós temos a base 

aqui no plenário tentando as saídas possíveis. 
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 Por exemplo, essa coisa de se falar que se vai criar fundo, que o fiscal... E 

não são só os fiscais do Ministério da Fazenda, não. São 70 mil funcionários 

envolvidos nessa medida provisória.  

 (Tumulto no plenário.) 

O SR. GILBERTO NASCIMENTO - Sr. Presidente, por favor, peça... 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Só se V.Exa. falar lá, porque tem que 

desligar o microfone. 

 O SR. GILBERTO NASCIMENTO - Eu vou lá, eu vou lá.  

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

Hauly por 1 minuto. Depois, o Deputado Gilberto continua. 

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, quem não entende que o País está quebrado não entende 

de economia, não entende de Brasil. O próprio Governo Federal deve 3 trilhões e 

100 bilhões. O Governo Federal, na sua dívida, paga SELIC. Governo Federal, 

Estados e Municípios estão devendo bilhões para fornecedores, dívidas trabalhistas 

e não pagam multa. Não paga multa, não tem juros de mora. Os créditos que têm o 

contribuinte contra os Estados, contra a União não têm juros de mora, não têm 

multa: paga quando pode e quando dá. 

 Quando se trata de dívidas do empresário e de pessoa física, as multas 

passam de 200%: juros de mora, encargos, tem que pagar advogado, o dele e o do 

Governo. E daí? Agora, o Ministério da Fazenda não enxergou isso. Isso é política 

econômica. Se a empresa não tiver prazo, boas condições — redução de multas, de 

juros, de encargos — ela não paga o presente e não paga o passado. E metade das 

empresas está nessa situação. 
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 Então, meu caro amigo, a medida provisória dos auditores tem que ser 

passada na íntegra hoje. Quanto ao REFIS, está lá um acordo com o Ministro sendo 

feito agora, eu estive lá. Como eu não tenho mais paciência, já tenho 66 anos, não 

sou obrigado a ficar ouvindo conversa fiada.  

Quer consertar o Brasil? Vamos fazer a reforma tributária e o REFIS. 

Auditores têm que receber bem, igual a juiz, igual a promotor, no topo da carreira. É 

carreira de Estado, e acabou a conversa. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - V.Exa. está mentindo. V.Exa. não tem 

66 anos. (Riso.) 

 Com a palavra ao Deputado Gilberto Nascimento, por 1 minuto. 

 O SR. GILBERTO NASCIMENTO - Jovem Deputado Hauly, parabéns pelas 

suas palavras! 

 Mas, Sr. Presidente, continuando, eu gostaria só de ocupar esses 2 minutos 

aqui para dizer o seguinte. Nós apresentamos aqui a PEC 102/15 — isso no ano 

passado. E foi aí que começamos uma negociação com o Governo para tentar 

resolver um problema dos fiscais da Receita Federal. Porém, logo depois, outras 

categorias se juntaram. Nós começamos a briga da autoridade tributária, e foi uma 

longa conversa. Formamos aqui um grupo de trabalho. Esse pessoal da Receita 

esteve aqui todos os dias. Em todas as sessões da Câmara eles estavam aqui 

tentando organizar o seu projeto, aquilo que interessava a eles e que, logicamente, 

interessava a todos. 

 Depois, como isso não foi conseguido, nós conseguimos uma medida 

provisória. Essa medida provisória chegou aqui em dezembro, numa negociação 

tensa que fizemos, nos últimos dias, ainda lá no Palácio, na Casa Civil. Mandou-se 
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para cá uma medida provisória, e, a partir daquele momento, eles passaram, então, 

a ter esses vencimentos. 

 Mas não são só os fiscais da Receita; são 13 categorias que estão nessa 

medida provisória. São mais de 70 mil funcionários. Então, esse momento, quando 

as pessoas dizem: “Ah, não, mas o negócio é o seguinte: como é que nós vamos dar 

bonificação a fiscal para que ele possa ir multando?” Não! Não existe isso. De 

qualquer forma, ou nós acreditamos nos nossos funcionários, concursados, antigos 

numa Receita Federal que hoje faz um belo trabalho neste País, ou, então, nós, de 

qualquer forma, vamos achar que tudo está errado neste País. 

 Agora, por outro lado, o que talvez alguém não esteja entendendo é que isso 

tem teto. Ninguém vai chegar a uma empresa e multar simplesmente por multar. 

Ninguém vai chegar, por exemplo, em uma empresa simplesmente para multar, para 

ver seus vencimentos aumentarem no mês seguinte. Também não é assim que 

funciona isso. 

 Então, o que eu gostaria de pedir aqui aos nossos Deputados, a quase meia-

noite desta quarta-feira, que nós venhamos a aprovar aquilo que foi acordado, aquilo 

que foi trabalhado, aquilo que teve um consenso para que isso acontecesse nos 

órgãos do Governo para que pudesse chegar aqui à Câmara dos Deputados. 

 Agora, nesse momento, perder a possibilidade de uma medida provisória, em 

que vamos ter vários questionamentos, que podem se reeditar ou não, tendo em 

vista prazos. Até entendem alguns que é até 22 de dezembro, mas se fosse 

anteriormente poderia.  

E nós tivemos essa medida provisória que foi no final de dezembro, e nós não 

podemos, portanto, nesse momento... Estou falando um pouco rápido, deixando 
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meio até meio confuso, por causa do tempo. Mas eu queria pedir aqui aos 

Deputados que, por favor, aprovemos essa medida provisória, porque é a única 

forma de não termos interrupção e prejuízo a esses funcionários. (Palmas.) 

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

 Tem a palavra o Deputado Hildo Rocha, por 1 minuto. 

 O SR. HILDO ROCHA (PMDB-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, eu quero registrar que, no dia de hoje, nós aprovamos, na Comissão de 

Fiscalização Financeira e Controle desta Casa, a convocação do Presidente da 

Comissão de Valores Mobiliários, do Banco Central do Brasil, como também o 

Presidente da Bolsa de Valores — BOVESPA e também o empresário da JBS, que 

deu um inside trade no mercado, um golpe no mercado de capitais e também no 

mercado de câmbio. E sobre isso ele vai ter que se explicar na Comissão de 

Fiscalização Financeira e Controle desta Casa. 

 O requerimento foi de nossa autoria. Foi aprovado também um requerimento 

de autoria do Deputado Victor Mendes, que inclui mais elementos que estão 

envolvidos nesse grande golpe que foi dado no mercado de câmbio e no mercado 

de capitais no Brasil. E está lá o Sr. Joesley nos Estados Unidos, gozando do golpe 

que ele deu aqui no Brasil. 

  O Sr. Carlos Manato, 4º Suplente de Secretário, 

deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 

Rodrigo Maia, Presidente. 

 O SR. RODRIGO DE CASTRO (PSDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria aqui de fazer uma homenagem ao PT, ao 

PSOL, ao PCdoB, especialmente aos Deputados Silvio Costa, Alessandro Molon, 
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Glauber Braga, Ivan Valente, Erika Kokay, Henrique Fontana, Maria do Rosário, Zé 

Geraldo e Alice Portugal. 

 Muito obrigado por esta noite sem vocês! 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Vamos ao voto. 

 Se tiver voto, bom; se não tiver voto, vão cair as três medidas provisórias. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Sobre a mesa requerimento com o 

seguinte teor: 

  Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

83, parágrafo único, II, “d”, do Regimento Interno da 

Câmara, a inversão da pauta para apreciação das 

matérias na seguinte ordem: 

1) MP 766/17 

2) MP 765/16 

3) MP 768/17. 

 Sala das Sessões, em 24 de maio de 2017. 

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

Carlos Aleluia, que falará contrariamente à matéria. 

 O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Sem revisão do orador.) - São 23 

horas e 21 minutos. Nós tivemos uma tarde diferente. Votamos com muita 

responsabilidade, porque o Governo, em uma democracia, quando não tem os olhos 

da Oposição, tem que redobrar a vigilância das suas ações. 

 Aqui estamos a maioria do Governo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que, 

de tudo que votamos até agora, poderemos sair na porta, hoje, amanhã e depois, e 

justificar que votamos coisas boas para o Brasil. 

 Esta inversão não é adequada. A MP 765/16, que é a primeira a ser votada, 

trata de algo importante: das carreiras do Estado que precisam ser valorizadas. E, o 

mais importante, essas pessoas já estão recebendo as vantagens em razão da 

medida provisória. O que seria razoável? Nós mantermos a ordem e aprovarmos a 

MP 765/16. 

 Eu acabei de assistir a uma conversa com a participação do Presidente da 

Casa, com a participação do Líder do Governo e com a participação do Ministro da 

Fazenda, do Secretario Executivo do Ministério e do Secretário da Receita. Não há 

condições de votar, como foi apresentado, o texto da MP 766/17. Primeiro, porque 

eu não tenho, nem tem a minha equipe, capacidade de avaliar os seus impactos. 

Segundo, como disse o próprio Presidente Rodrigo Maia, há problemas de natureza 

regimental. 

 Então, eu faço um apelo aos Deputados que aceitem a proposta feita pelo 

Ministro da Fazenda. Vamos votar a MP 765/16 e vamos ter uma negociação 
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continuada a fim de termos um REFIS que será melhor do que aquele original do 

Governo, mas que não será um sonho. Nós não podemos viver de sonho.  

Vamos manter a ordem e aprovar a medida provisória que está na sequência. 

(Palmas.) 

 O SR. ARTHUR LIRA - Peço a palavra para encaminhar a favor, Sr. 

Presidente. 

 O SR. EDMAR ARRUDA - Sr. Presidente, peço um esclarecimento. 

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

(Pausa.) 

 O SR. JOSÉ ROCHA (PR-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o PR vai na mesma linha do Deputado José Carlos Aleluia. Eu acho que 

nós podemos votar a MP 765 e votar o texto acordado com o Ministério da Fazenda. 

Então, acho que esta Casa com certeza vai sair engrandecida na noite de hoje. 

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente, é para encaminhar a 

discussão? Eu havia feito a minha inscrição. 

 O SR. ARTHUR LIRA - Sr. Presidente, eu pediria a palavra para encaminhar 

a favor. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado Luiz Carlos Hauly, peço um 

minutinho. O Líder está com a palavra. 

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Desculpe-me. 

 O SR. ARTHUR LIRA - Quem está com a palavra, eu ou o Deputado Luiz 

Carlos Hauly? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - V.Exa., Deputado. 
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 O SR. ARTHUR LIRA (Bloco/PP-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Muito obrigado, Sr. Presidente.  

 Desculpe-me, Deputado Luiz Carlos Hauly. O requerimento foi meu. 

 Nós fizemos mais cedo um acordo de procedimento para a votação dessas 

matérias. O clima já não está fácil para votação hoje. Se nós insistirmos em não 

cumprir o acordo que o requerimento só está referendando, é melhor V.Exa. 

encerrar a sessão, Sr. Presidente, porque vai haver verificação tranquilamente, sem 

nenhum tipo de estresse. 

 Nós estamos aqui esperando pacientemente, sem nenhuma vontade de votar 

a MP 765. Eu digo isso claramente. Nós estamos aqui para votar a MP 766, que traz 

benefícios para o contribuinte, para a população brasileira, com esse REFIS que vai 

melhorar os resultados da economia do Brasil, não de uma categoria.  

 Presidente Rodrigo Maia, esperei aqui pacientemente. Conversei lá embaixo 

com o Ministro Henrique Meirelles e com o Secretário Jorge Rachid. Coloquei as 

posições do meu partido e da minha bancada. Estou aqui a dialogar com os meus 

amigos Deputados e ouvi V.Exa. Eu estava aqui discutindo com o Deputado Edmar 

Arruda a proposta de acordo trazida por V.Exa. Vou publicizá-la ao Plenário. Se eu 

errar, V.Exa. corrija onde houver algum ponto de divergência. 

Diz V.Exa. que o Governo se compromete a reeditar a Medida Provisória nº 

766 no inteiro teor do que foi acordado na reunião de dia todo, hoje, entre o Relator, 

os técnicos desta Casa e os do Ministério da Fazenda. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Foi no Ministério da Fazenda a última 

reunião. 
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 O SR. ARTHUR LIRA - A primeira questão que eu quero deixar bem clara é 

esta: no me entendimento, há essa possibilidade, porque a medida provisória foi 

editada em janeiro, e o ano legislativo é a partir de fevereiro. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Também acho. 

 O SR. ARTHUR LIRA - Como também se aplica à Medida Provisória nº 765. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - É porque os textos são distintos. 

 O SR. ARTHUR LIRA - A Medida Provisória nº 765 também pode ser 

reeditada se, por acaso, houver algum prejuízo na noite de hoje.  

O que nós estamos aqui a discutir, Sr. Presidente — e quero deixar bem claro 

isto para os Deputados —, é que ainda há outra questão levantada pelo Deputado 

Edmar Arruda. Se nós aprovarmos a MP 765, inviabiliza-se qualquer tipo de REFIS 

doravante pela destinação da maneira de cálculo do bônus para as multas por parte 

dos auditores, dos analistas e de todas as categorias do Fisco. Essa é uma coisa 

que precisa ser esclarecida, para que um acordo que fizermos em plenário — e os 

acordos nós costumamos honrar e manter — não inviabilize outro, Presidente 

Rodrigo Maia. 

Há a nossa boa vontade. Estamos aqui o dia todo e a noite toda mantendo a 

nossa posição de coerência. Porém, há também a possiblidade de ser feito um 

acordo e se reeditarem as duas, para que tentemos chegar a uma composição. Há 

também a posição proposta por V.Exa. — e eu acredito na palavra de V.Exa. O 

Governo poderia reeditar e nós votaríamos, mesmo que... 

(Desligamento automático do microfone.)  

O SR. ARTHUR LIRA - ... a votação da MP 765, com o compromisso do 

Governo em reeditar no inteiro teor o que foi acordado na MP 766. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deixe-me explicar por que a MP 765 

não pode ser reeditada. 

 O SR. EDMAR ARRUDA - Sr. Presidente, tenho uma questão de ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Calma, deixe-me dar uma opinião.  

 Não é isso, é porque há essa questão da sessão legislativa, com a qual 

também concordo, mas muitos assessores e muitos advogados não concordam. O 

problema é que a MP 756 trata de questões objetivas e, quando se reedita uma 

medida provisória, precisa-se mudar partes importantes do texto. No caso da MP 

765, a parte mais importante é objetiva, não pode ser reeditada. 

 O que o Ministro Meirelles propôs — digo isto só para que não fique dúvida — 

é que daquilo que foi acordado no Ministério da Fazenda será editada uma nova 

medida provisória, porque o texto do Governo não é exatamente o mesmo texto de 

que estamos tratando aqui. São coisas um pouco distintas. 

 Com relação àquilo que provocou alguma dúvida quando aqui chegou, ele se 

compromete a discutir aqueles itens que têm problema com os Deputados que têm 

tratado da matéria do REFIS. 

 Acho que essa é a proposta possível. Se o Plenário concordar, ótimo! Se não, 

nós encerramos a sessão, e depois o Governo vê como vai tratar os dois assuntos. 

 O SR. JOSÉ ROCHA - O PR concorda. 

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente, o senhor poderia dar a 

palavra para mim? 

 O SR. EDMAR ARRUDA - Questão de ordem, Sr. Presidente! 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Peço a V.Exa. que espere só um 

minutinho. Deixe o Deputado Luiz Carlos Hauly falar, pois S.Exa. está esperando há 

algum tempo. 

 V.Exa. pode falar, Deputado Luiz Carlos Hauly. 

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, nós estamos numa sessão em que temos todas as possibilidades de 

votar matérias importantes, e na mais importante das matérias — as duas — nós 

empacamos, sem a presença da Oposição. É lastimável! Imaginem se tivéssemos a 

Oposição aqui! Nós teríamos que ir até à madrugada, até às 4 horas ou às 5 horas 

da manhã. 

 Está faltando juízo e bom senso por parte do Governo, que não entendeu a 

necessidade do REFIS até agora, e até a última hora fica brigando e barganhando 

por migalhas, atrapalhando os auditores. Poderia estar votada a matéria, que é 

importante para todas as carreiras de Estado, e nós desperdiçamos esta 

oportunidade ímpar! Eu lamento a falta de entendimento. Isto parece uma Torre de 

Babel! 

 Amanhã vem a Oposição de volta, e vamos ver o que vai acontecer. 

 O Governo, ao reeditar o REFIS, vai ter que fazê-lo maior do que aquilo de 

que abriu mão. A crise é maior. Quem é o maior devedor do País? São as empresas 

ou é o Governo? 

 O SR. GILBERTO NASCIMENTO - É o Governo. 

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sim, é o Governo, é o Governo! Ele deve 3,1 

trilhões e tem 1,6 trilhão para receber de dívida ativa, sendo que mais da metade é 

podre, de empresas que já quebraram, que já morreram. 
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 Quando o Governo não dá condições para as suas empresas, cobrando multa 

de 200% ou 300% — juros que ele não paga, pois isso é o dobro de juros que ele 

paga da sua dívida —, ele não quer resolver a economia. Se ele não enxerga isso, 

não vai tirar o Brasil da crise. E, se não crescer a economia, não haverá dinheiro 

para salário, para aposentado, para educação, para saúde e para a segurança, nos 

três níveis! 

 Então, deem condições aos auditores, para que haja dinheiro para o País. E 

vamos aprovar um REFIS generoso. Deixem-no reeditar! É um acordo, e não é de 

pechincha. Tem que ser grande, generoso, como foi com os banqueiros, como foi 

nos últimos seis REFIS. Que se faça igual a qualquer REFIS anterior. Por que fazer 

diferente, se a crise é o dobro ou o triplo das últimas crises? Esse é o REFIS da 

crise! 

 É bom que não se vote agora. Nós vamos trabalhar, fazer comparações, Líder 

Aguinaldo Ribeiro. O REFIS que o Governo mandou para esta Casa é uma 

vergonha! Ele não quer recuperar a economia.  

Os empresários e as pessoas físicas estão devendo porque estão quebrados. 

As empresas estão quebradas. As pessoas físicas estão quebradas, devem às lojas 

e devem aos bancos. As pessoas físicas e jurídicas devem impostos. É hora de 

pensar na economia! 

 Proponho, Sr. Presidente, que se crie um grupo de estudo econômico para 

confrontar o Governo, pois ele está pensando de maneira errada. O Brasil não vai 

sair da crise. Há 37 anos crescemos menos do que o resto do mundo. Aqui não 

produzimos nada de bom.  
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 Pensei que o Governo Michel Temer fosse um Governo de grandes 

mudanças na economia. Não basta fazer a votação que fizemos. Tem que se pensar 

grande, tem que se pensar na economia, não se pensar com o fígado, achando que 

o empresário é inimigo. Empresário gera empregos, gera impostos e gera riqueza. 

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

Padovani. (Pausa.) 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI - Vamos encerrar ou vamos pedir 

verificação? 

O SR. EDMAR ARRUDA (PSD-PR. Questão de ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, questão de ordem, com base no art. 95 e no art. 62, inciso 

X. 

Sr. Presidente, na reunião que nós tivemos hoje, estava presente Procuradora 

da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN, estava presente o Ministro 

Meirelles, estavam presentes Deputados, estavam presentes os assessores técnicos 

do Ministério. Foi dito que não se poderiam dar mais do que 25% de desconto nos 

honorários, porque, de acordo com a lei aprovada em 2016, parte desses recursos 

são destinados para os servidores, portanto o desconto seria questionado no 

Supremo.  

 Sobre a multa — nós conseguimos 40% de desconto na multa — foi dito o 

seguinte: a partir do momento em que for aprovada a MP 765, também não poderá 

haver um desconto de multa acima de 25%. 

 Portanto, Sr. Presidente, é importante que isso fique claro, porque, a partir do 

momento em que for aprovada a MP 765, não haverá mais o desconto de 40% das 

multas para o REFIS, segundo o que foi discutido hoje à tarde. 
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 Havia comigo vários Deputados, que podem testemunhar a mesma coisa. 

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

Padovani. 

 O SR. NELSON PADOVANI (PSDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 

- Sr. Presidente, neste momento, exatamente neste momento, faz 48 horas que nós 

estamos com o Presidente da República, com o Ministro Henrique Meirelles e com 

todos os seus técnicos. E neste momento, Sr. Presidente, eu estou fazendo um 

apelo a todos que participaram desse encontro: votemos a MP 765. Vamos acreditar 

no Ministro Henrique Meirelles, vamos acreditar no Presidente da República, porque 

eu tenho certeza de que esse nosso REFIS vai trazer a solução para os 

desempregados e para o meio produtivo. 

 Esse é o meu pedido, Sr. Presidente, para que possamos neste momento 

aprovar a MP 765. 

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

Olimpio. 

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

Presidente, eu gostaria de pedir encarecidamente aos Deputados que ponderassem: 

não são apenas dez carreiras da Receita; nós temos funcionários de outras áreas, 

como, por exemplo, os da carreira diplomática, que estão inseridos no conteúdo 

dessa MP 765. Quero dizer aos senhores que, com tudo que possa haver da 

estrutura governamental, da estrutura do Estado, da tecnologia, não se faz atividade 

pública sem recursos humanos, sem as pessoas. Tenta-se buscar álibi e dizer que é 

por causa de bonificação. Só mudou de nome, ao longo da história do Fisco 

brasileiro! 
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Nós pedimos ponderação. Essa medida provisória, V.Exa. já disse, não pode 

ser reeditada. Nós vamos prejudicar aqueles que estão produzindo, que são os 

servidores da Receita.  

 Finalmente peço, encarecidamente, que votemos pelo menos a MP 765, 

como medida de justiça àqueles que estão trabalhando, no serviço público, pelo 

País. 

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

Nelson Marquezelli. 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presidente, eu acho melhor encerrar, 

para aproveitarmos na terça-feira a votação. 

 O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Esse 

também é o encaminhamento do Democratas, Sr. Presidente. Nós queremos a 

reedição da medida provisória do REFIS, conforme a técnica legislativa que já foi 

encontrada, de acordo com o entendimento que o Ministério da Fazenda obteve. E 

queremos votar a MP 765 hoje, pelas dificuldades de técnica legislativa para a sua 

reedição.  

 Nós Deputados que mantivemos contato com o Ministério da Fazenda 

sabemos dos encaminhamentos. A técnica legislativa os permite. 

 Na MP 755, Sr. Presidente, aconteceu isso recentemente. Nós não 

conseguimos votar a MP 755, e o Governo revogou a medida provisória através da 

edição da MP 781. Isso acabou de ser feito. O REFIS poderia seguir o mesmo 

caminho. Estaríamos com a solução, votando a MP 765 no dia de hoje. 

 O SR. GILBERTO NASCIMENTO - Apoiado, Sr. Presidente. 
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  O SR. PEDRO CUNHA LIMA (PSDB-PB. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o PSDB não pode deixar de esboçar a preocupação com o 

que acontece neste instante. Ao que me parece, a MP mais relevante para o nosso 

País, que é a do REFIS, vai ficando para a próxima semana. E existe algo muito 

grave nisso, não só nesse adiamento, mas no comprometimento do tema da MP do 

REFIS a partir da aprovação da MP 765, com os argumentos que já foram colocados 

aqui. Então, é uma lógica que não pode ser admitida: adiar o REFIS e ainda 

comprometer esse espaço lá na frente, a partir de uma aprovação. 

 O argumento de que não se pode reeditar uma MP não se sustenta, pois não 

é a mesma sessão legislativa. No recesso, não se inicia uma sessão legislativa. 

Então, se se pode resolver o problema do REFIS com uma nova medida provisória, 

também se pode resolver o problema da MP 765 com uma nova MP. O que não 

pode ocorrer, Sr. Presidente, e concluo, é comprometer um tema tão relevante a 

partir de uma votação que, convenhamos, é açodada. 

 Sr. Presidente, nós estamos aqui num impasse muito grande. Não dá para 

resolver dessa forma. Eu peço a V.Exa. ponderação para que possamos construir 

isso a partir da próxima semana, porque nós chegamos aqui num limite de acordo.  

 O SR. GILBERTO NASCIMENTO - Sr. Presidente, nós já estamos há 1 ano 

discutindo essa matéria. Eu gostaria que os companheiros... São duas coisas 

distintas! 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI - O PTB vai pedir verificação.  

 O SR. GILBERTO NASCIMENTO (PSC-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, são duas coisas distintas! A MP 765 tem 1 ano de discussão. E frustrar 

todo esse pessoal, 70 mil pessoas que ficaram 1 ano aqui discutindo nesta Casa, 
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trabalhando, conversando com o Governo, conversando com os Deputados nos 

corredores desta Casa, é simplesmente uma coisa inaceitável! 

 A SRA. LAURA CARNEIRO (PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da 

oradora.) - Sr. Presidente, eu quero lembrar ao Plenário que existe uma decisão do 

Supremo Tribunal Federal que impede a reedição de medida como a 765. É 

impossível.  

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Não pode, mas tudo bem. Não pode o 

mesmo texto, não pode. 

 O SR. ESPERIDIÃO AMIN (Bloco/PP-SC. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Vamos ser bem objetivos, Deputado. Qual é a decisão do Supremo 

Tribunal Federal que infringe a Constituição?  

 Eu não gostaria de trazer esta colocação. Sr. Presidente. Eu fui o primeiro 

signatário da Emenda Constitucional nº 32, de 2001, que foi promulgada no dia do 

acidente das torres, ou melhor, do ataque às torres dos Estados Unidos. Por isso, eu 

não pude participar da cerimônia de promulgação. Quem a aperfeiçoou foi o então 

Senador Josaphat Marinho, copiando o modelo catarinense, porque foi Santa 

Catarina o primeiro Estado do Brasil que teve medida provisória. Isto daqui copia o 

modelo de Santa Catarina. 

 Pode ser reeditada no exercício seguinte tanto uma quanto a outra. Isso está 

na Constituição. Não há decisão do Supremo Tribunal Federal que possa... 

(Desligamento automático do microfone.)  

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - É claro, podem-se reeditar as duas. 
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 Eu acho que a Medida Provisória 765 é muito relevante, mas, no caso de ser 

aprovada primeiro, isso implicará limitarem-se os efeitos da Medida Provisória 766. 

Ou não?  

 O SR. EFRAIM FILHO - Não, não é esse o argumento.  

 O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Implica, pelas razões que foram aqui trazidas. 

Portanto, ou se reeditam as duas, ou se aprovam as duas. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado Esperidião Amin, vamos 

pensar aqui. Se o acordo do Ministro é editar a medida provisória, terminando a 

negociação amanhã, então até sexta-feira ou segunda-feira pode estar editada — e 

a 765 vai ser votada aqui hoje, e só será votada na próxima semana no Senado 

Federal —, e se a medida provisória for editada antes da sanção da 765, ela já 

estará valendo. Então, não haverá implicação da 765 no novo texto do REFIS. Isso é 

óbvio. (Palmas.) 

 O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Isso é verdade. Agora, V.Exa. fica responsável. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Não vou nem viajar, não vou nem para 

o Rio de Janeiro! 

 O SR. ESPERIDIÃO AMIN - V.Exa. fica responsável pela edição em Diário 

Oficial. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Fico, fico responsável como Deputado 

do Rio de Janeiro, do DEM, não como Presidente da Câmara. 

 O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ou seja, publicada e, portanto, entrando em 

vigor, como toda medida provisória, que produz os seus efeitos imediatamente. Se 

não for aprovada, caberá a nós fazer por decreto legislativo a regulação. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Fica combinado. E também o 

compromisso... 

 O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Então, se V.Exa. assumir esse compromisso, eu, 

de minha parte, concedo-lhe este penúltimo crédito de confiança. (Risos.) 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Assumo o compromisso, pode confiar. 

 O Deputado Andre Moura tem a palavra, para tentarmos encerrar. 

 O SR. ANDRE MOURA (PSC-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, quero apenas contribuir e colaborar. Nós encerramos agora uma reunião 

com Ministro da Fazenda, o Ministro Meirelles, e toda a sua equipe, e também com o 

Deputado Newton Cardoso Jr, que acaba de chegar aqui e pode reafirmar aquilo 

que eu vou dizer. Para amanhã já foi agendada uma reunião com o Deputado 

Newton Cardoso Jr e com todos os Parlamentares que discutiram durante toda esta 

semana com o Ministro Meirelles a questão do REFIS. Sr. Presidente, a reunião foi 

agendada para amanhã, às 14h30min, com o Ministro Meirelles e todos os 

Parlamentares, para que possam exatamente construir esse novo texto. 

 E V.Exa., já na Liderança do Congresso, também assumiu o compromisso de 

que a medida será editada até a próxima semana, com a certeza daquilo que V.Exa. 

também colocou, que a 765 no Senado só caminha quando a 766 — ou seja, o novo 

REFIS — for editada. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O novo REFIS será editado, pelo que o 

Ministro combinou conosco. Certamente, amanhã nós vamos combinar com o 

Ministro da Fazenda e com o Presidente da República. Será editado até segunda-

feira, antes de qualquer votação da MP 765 no Senado. Pode ser assim? 
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 O SR. ANDRE MOURA - E o acordo pode ser feito com todos os 

Parlamentares. Pode votar a MP 765, portanto, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Pode ser assim? 

 O SR. ALCEU MOREIRA - É mais do que justo votar a 765. 

 A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, quero fazer uma questão de 

ordem. 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presidente, é bom saber... 

 A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, por favor, questão de ordem. 

Eu fui citada. Não minto. Sr. Presidente, por favor! 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Não, Laura. Calma! 

 A SRA. LAURA CARNEIRO (PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da 

oradora.) - Não existe “não, Laura”. Aqui não é Laura, é Deputada! 

 Está aqui a Ação Direta de Inconstitucionalidade — ADIN do Supremo. Eu 

não sou mentirosa! 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Ninguém está dizendo isso. 

 A SRA. LAURA CARNEIRO - A ADIN está aqui. Eu vou mostrar ao Deputado 

a ADIN que proíbe a reedição de uma medida provisória como a MP 765. 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) - Sr. Presidente, eu acho correto encerrar e não votar, porque eles vão 

pedir de verificação. O PDT e o Bloco PTB/PROS/PSL/PRP... Não votando, nós 

votamos na terça-feira. Temos espaço até terça-feira para fazer. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado, não há espaço para votar na 

terça-feira. Eu quero dizer o seguinte: ou este Plenário vai votar hoje, ou nenhuma 
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das duas medidas provisórias será mais votada. É simples assim, porque eu não 

estou aqui até 23h45min à toa. (Palmas.) 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Vamos encerrar, não é? 

Contudo, o que eu trabalhei em termos de acordo com Ministro da Fazenda 

era, votando a MP 765, o meu compromisso seria de pessoalmente eu tratar com o 

Presidente da República a edição da outra medida provisória até segunda-feira. Se 

nada for votado, eu volto à minha posição de Presidente da Câmara, e caberá a 

cada um dos Líderes trabalhar a matéria que interessa a cada um dos Deputados 

que estão presentes. 

 O SR. PAUDERNEY AVELINO - É isso aí, Sr. Presidente! 

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

orador.) - Deixe-me fazer, Sr. Presidente, uma última ponderação. Vamos ouvir aqui 

a sabedoria do nosso Governador Esperidião Amin, que nos antecedeu e que traz, 

com serenidade, a solução para essa questão, atendendo, como S.Exa. disse, o 

crédito de confiança que tem em V.Exa. 

 Eu vou fazer um último apelo aqui a todos. Ficamos até este instante da noite, 

quase meia-noite. Vamos apelar aos Líderes: que nós possamos por acordo votar a 

MP 765 e posteriormente, com o compromisso do Governo, editar a medida 

provisória. (Palmas.) 

 O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - E há 

um detalhe, Sr. Presidente, para agregar ao acordo, relembrando o que V.Exa. falou: 

o Senado só aprecia a MP 765 na terça ou na quarta-feira da semana que vem. 
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Portanto, se não houver o cumprimento por parte da Fazenda ou de quem quer que 

seja, da reedição do REFIS... 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Da “reedição” não, da “edição”. 

  O SR. EFRAIM FILHO - ... ficará prejudicada a apreciação no Senado. 

 O SR. EDMAR ARRUDA - Deixe-me só esclarecer o seguinte... 

 O SR. ARTHUR LIRA - Deputado Edmar Arruda, deixe-me só fazer uma 

pergunta, porque é esclarecedora, para podermos continuar. 

 O SR. EDMAR ARRUDA - Pois não. 

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

Relator Newton Cardoso, bem sucintamente — porque nós não participamos da 

reunião do Relator e dos Deputados que acompanharam a discussão com a 

Fazenda —, em linhas gerais, quais foram os itens e os termos do acordo que foi 

firmado. Em linhas básicas, peço que diga quais foram os percentuais, os meses, a 

quem atende, como atende, o que está dentro e o que está fora. Precisamos deixar 

isso claro aqui no plenário para todos os Deputados que ainda estão nesta Casa. 

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

orador.) - Líder Arthur Lira, Presidente Rodrigo Maia, caros Parlamentares, eu prefiro 

dizer o que aconteceu, a entrar no mérito do texto.  

 O acordo foi produzido ao longo de todo o dia de hoje, no Ministério da 

Fazenda. Desde às 9 horas até às 20 horas, o acordo foi sendo construído e 

trabalhado. É evidente que foi impossível abrigar e tratar item por item, tendo em 

vista o tamanho do grupo e a complexidade da matéria.  
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 Portanto, aqueles itens que a Receita Federal, a PGFN e o próprio Ministério 

da Fazenda, depois de discutido o grosso, entenderam que necessitavam de 

revisão, ficaram para trás. E é isso que está acontecendo neste momento.  

 Portanto, são esses itens que tratam, na minha singela opinião, de questões 

menores do que o teor principal do texto. Portanto são esses itens que ficariam para 

um entendimento posterior e que talvez possam, neste momento, dificultar a leitura e 

a discussão da matéria. 

 O SR. ARTHUR LIRA - Sr. Presidente, vamos ter que fazer um acordo no 

escuro, porque eu não entendi a explicação de S.Exa. 

 O SR. EDMAR ARRUDA (PSD-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Mas o que foi acordado, em linhas gerais, foi o seguinte — e eu queria que o Relator 

confirmasse o que vou dizer: 150 meses, 40% de desconto na multa, 80% de 

desconto nos juros, isto para parcelamento em até 150 meses. E seriam 50% de 

desconto da multa e 90% dos juros para pagamento à vista.  

 Esse foi o acordo em linhas gerais, o que é a linha mestra do que estamos 

falando aqui. Existem outros pontos, mas os principais são esses. 

 Sr. Presidente, eu só gostaria de dizer que, quando V.Exa. diz que a medida 

provisória será editada antes da aprovação da MP 765 no Senado Federal, está 

resolvida a questão da multa, por uma questão regimental, conforme eu já tinha 

alertado aqui. 

 A partir do momento em que aprovarmos a MP 765 e seja editada a nova 

medida provisória do REFIS, antes de a aprovarem no Senado, não haverá nenhum 

problema com relação às multas. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Vamos para o voto. Se der, deu. Se 

não der, alguém vai pedir verificação. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Há matéria sobre a mesa.  

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 765, DE 2016 

(DO PODER EXECUTIVO)  

  Continuação da discussão, em turno único, da 

Medida Provisória nº 765, de 2016, que altera a 

remuneração de servidores de ex-Territórios e de 

servidores públicos federais; reorganiza cargos e 

carreiras, estabelece regras de incorporação de 

gratificação de desempenho a aposentadorias e pensões, 

e dá outras providências; tendo parecer da Comissão 

Mista pelo atendimento dos pressupostos de relevância e 

urgência; pela constitucionalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa; pela adequação financeira e 

orçamentária; e, no mérito, pela aprovação desta e pela 

aprovação total ou parcial das Emendas de nºs 9, 11, 17, 

18, 29, 34, 38, 44, 45, 57, 61, 64, 66, 71, 74, 77, 83, 88, 

89, 108, 112 a 114, 116, 118 a 120, 129, 130, 145, 146, 

151, 152, 160, 169, 176, 195, 198, 200, 202, 203, 232, 

234, 235, 242, 244 a 246, 255, 256, 260, 266, 273, 275, 

283, 284, 288, 307, 309, 310, 311, 318, 326, 328, 334, 

339, 355, 359, 365, 369, 370, 371, 386, 396, 402, 405, 

407 a 409, na forma do Projeto de Lei de Conversão nº 

16, de 2017, adotado, e pela rejeição das Emendas de 

nºs 1 a 8, 10, 12 a 16, 19 a 22, 24 a 28, 30 a 33, 35 a 37, 
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39 a 43, 47 a 56, 58 a 60, 62 a 63, 65, 67 a 70, 72, 73, 75, 

76, 78 a 82, 84 a 87, 90 a 107, 109 a 111, 115, 117, 121 a 

128, 131 a 144, 147 a 150, 153 a 159, 161 a 168, 170 a 

175, 177 a 194, 196, 197, 199, 201, 204 a 231, 233, 236 a 

241, 243, 247 a 254, 257 a 259, 261 a 265, 267 a 272, 

274, 276 a 282, 285 a 287, 289 a 306, 308, 312 a 317, 

319 a 325, 327, 329 a 333, 335 a 338, 340 a 354, 356 a 

358, 360 a 364, 366 a 368, 372 a 385, 387 a 395, 397 a 

401, 403, 404, 406. As Emendas de nºs 23 e 46 foram 

retiradas (Relator: Sen. Fernando Bezerra Coelho e 

Relator Revisor: Dep. Covatti Filho).  
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Faltam só dois para discutir: Deputado 

Arnaldo Faria de Sá e Deputado Assis Melo. 

 Estão presentes? (Pausa.) Não estão presentes. 

 Está encerrada a discussão. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Há sobre a mesa requerimento de 

adiamento de votação, com o seguinte teor: 

  Senhor Presidente: 

Requeiro, nos termos do Artigo 193 do Regimento 

Interno, o adiamento da votação da MP 765 - 2016, por 2 

sessões. 

Sala das Sessões 

Dep. Maria do Rosário 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Os Deputados favoráveis não estão 

presentes. 

Passa-se à orientação de bancada. 

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

orador.) - Sr. Presidente, nós orientamos contra o adiamento. 
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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 

adiamento permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 REJEITADO. 
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 O SR. SÓSTENES CAVALCANTE (DEM-RJ) - Verificação. 

 O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR (PDT-BA.) - Verificação. 

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB-SP) - Sr. Presidente, verificação. 

PTB, PROS, PSL, PRP, verificação conjunta. 

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO - Sr. Presidente, quem pediu verificação? 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O PTB... O DEM não pediu verificação, 

o Líder está ali. 

 O SR. EFRAIM FILHO - S.Exa., sozinho, não pode. 

 O SR. ESPERIDIÃO AMIN - S.Exa. está representando o quê? O Deputado 

Sóstenes Cavalcante está representando a bancada do PT, que já integrou? 

 O SR. EFRAIM FILHO - Não, não representa a bancada. É isolado, por parte 

do Deputado. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Não há número. 

 Está rejeitado o requerimento. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Sobre a mesa requerimento de votação 

por capítulo, com o seguinte teor: 

  Senhor Presidente: 

Requeiro, nos termos do Artigo 189, § 4º, do 

Regimento Interno, que a votação da MP 765 seja feita 

por capítulos. 

Sala das Sessões 

Dep. Maria do Rosário 
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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 votação por capítulos permaneçam como se encontram... 

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

orador.) - Sr. Presidente, a verificação não foi aceita? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Não. 

 O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR - Por quê? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Porque o PTB não tem número. 

 O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR (PDT-BA.) - Mas há o PDT, que pediu 

também. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Eu não ouvi que V.Exa. havia pedido. 

Agora, sim.  

 Então, eu volto.  
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - 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 (Rodrigo Maia) - A orientação dos partidos da base foi 

“não”. 

 O SR. JOSÉ ROCHA (PR-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PR 

vota “não”, Sr. Presidente. 

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

orador.) - Sr. Presidente, permita-me um esclarecimento adicional. 

 É importante que haja um esclarecimento à Nação no que tange à votação do 

Programa de Refinanciamento de Dívidas. Nós não podemos colocar o interesse da 

Nação, o interesse de contribuintes, sujeitos passivos, pessoas físicas e jurídicas, 

por baixo do interesse de corporações ou do interesse de setores que tenham 

necessidade de aprovar medidas como a discussão de bônus e gratificações 

relativas a multas. 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) - O PTB está em obstrução. 

 O SR. NEWTON CARDOSO JR - Por esse motivo, confiando plenamente, 

como sempre fiz, na palavra do Presidente e no acordo feito amplamente por 

Líderes desta Casa, segregamos e separamos a discussão da Medida Provisória nº 

766, de 2017, da discussão da Medida Provisória nº 765, de 2016. 

 O tempo todo, durante a discussão deste relatório, nós colocamos o interesse 

nacional à frente. Fui criticado, fui combatido, mas estive resiliente e resoluto no 

interesse de defender um parcelamento que atenda à Nação.  Jamais coloquei a 

questão da gratificação para procuradores, auditores ou analistas à frente dessa 

matéria, como estou fazendo. Estou aceitando fazer parte desse acordo que permite 

e recondução desta medida provisória.  
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 Portanto, é importante delimitar que esta matéria jamais poderá ser critério de 

discussão conjunta. Nós precisamos, nesta Casa, respeitar a necessidade daqueles 

que pagam os tributos, daqueles que pagam os nossos salários e que são 

responsáveis pelo desenvolvimento econômico e pelos empregos deste País.  

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Eu só informo que não adianta colocar 

orientação de obstrução porque a votação de obstrução, pelo Regimento, tem que 

ser votada pelos que estiverem presentes na Casa. 

 O SR. CLEBER VERDE (PRB-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

PRB muda a orientação para “obstrução”, Sr. Presidente. 

 O SR. ESPERIDIÃO AMIN (Bloco/PP-SC. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, posso até ter sido um pouco indelicado com V.Exa. quando 

disse que lhe dava o crédito de confiança, mas eu gostaria muito que V.Exa. fosse 

autor, como seria, de uma medida provisória. Edite as duas: a nova MP 765 e a 

nova MP 766.  

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Não pode, a MP 765 não pode. 

 O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Vá criando o hábito.  

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Não é bom! 

 Pelo Regimento da Casa, a obstrução, se não se votar a obstrução, significa 

falta do mesmo jeito. Então, não adianta o partido marcar “obstrução”, para qualquer 

tipo de efeito administrativo. 

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

Presidente, eu perguntaria a V.Exa. algo importante: todos que pediram verificação 

são Líderes ou Vice-Líderes? Porque eu tenho a informação de que o Deputado 

Nelson Marquezelli não é Vice-Líder, então não poderia pedir. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Acho que o PDT tem um acordo com o 

PCdoB de pedir verificação conjunta. 

 O SR. MAJOR OLIMPIO - Líder e Vice-Líder. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Mas o Deputado Nelson Marquezelli é 

Vice-Líder sim. 

 A SRA. CARMEN ZANOTTO - Sr. Presidente! 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Concedo a palavra à Deputada 

Carmen Zanotto. 

 A SRA. CARMEN ZANOTTO - Sras. e Srs. Deputados, nós ficamos aqui até 

este momento porque nós estávamos... 

 O SR. MAJOR OLIMPIO - Que a Receita Federal vá para a operação padrão, 

e vamos ver o que acontece com o País. 

 A SRA. CARMEN ZANOTTO (PPS-SC. Pela ordem. Sem revisão da 

oradora.) - Sr. Presidente, nós ficamos aqui até este horário porque nós estávamos 

tentando construir acordo. Nós iríamos terminar a noite de hoje por acordo, e não 

por votação nominal. Portanto, Sr. Presidente, nós também temos que respeitar 

aqueles que não estão mais aqui porque sabiam que estava sendo construído o 

acordo. Então, a obstrução neste momento se faz necessária, sim. 

 Eu compreendo que precisa ser votada a obstrução, mas eu também quero 

fazer um apelo a V.Exa., porque até agora todos nós que aqui estamos tentamos o 

possível e nos esforçamos ao máximo para que essas três medidas provisórias 

fossem aprovadas. Lamentavelmente, perdemos o jogo para nós mesmos, sem 

adversário no campo. 
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 Portanto, eu acho que, no mínimo, em função do adiantado da hora e do 

quórum neste plenário, nós temos que ter o direito de orientar a obstrução, 

lamentando o que aconteceu no final da noite de hoje neste plenário. 

 O PPS está em obstrução. 

 O SR. EDMAR ARRUDA (PSD-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

PSD está em obstrução. 

 O SR. SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, a sessão vai cair, e V.Exa. vai 

encerrar. E amanhã? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Amanhã será só sessão de debates. 

 O SR. SIMÃO SESSIM - Sem painel? (Pausa.) Obrigado. 

 O SR. ALFREDO KAEFER (Bloco/PSL-PR. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, eu queria registrar aqui alguns fatos relacionados a essa 

MP do REFIS. Originalmente havia um projeto de autoria do Deputado Vicente 

Candido, do PT, em que nós fomos o Relator. Elaboramos um substitutivo, e chegou 

a haver, aqui no Plenário, a assinatura dos Líderes para um requerimento de 

urgência. Em seguida, houve a edição dessa medida provisória. Trabalhamos, 

liderados pelo Deputado Newton Cardoso, exaustivamente, junto com o pessoal da 

Receita, e de forma especial com o Secretário Rachid.  

 Então, quando alguém diz que o Governo não quis dar mais estofo a essa 

medida provisória...  

 (Desligamento automático do microfone.) 

 O SR. ALFREDO KAEFER - ...bem recebidos pelo Presidente, pela Casa 

Civil, mas o Secretário Rachid sempre colocou obstáculos.  
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 Nós o provocamos nesta semana com um tema comparativo. Por exemplo, no 

REFIS dos bancos, houve 100% de desconto de multa e juros, e nós não 

conseguimos.  

 Há outra coisa: não são sonegadores esses que devem impostos. O resultado 

desta enorme crise que se abateu sobre o País é que deixou centenas, milhares de 

empresas nessa situação de inadimplência. 

 Sr. Presidente, se um novo REFIS não for editado — eu faço minhas as 

palavras do Relator —, haverá uma grande tragédia na área econômica do nosso 

País. Milhares de empresas estão sob risco de encerrar suas atividades e aumentar 

mais ainda o contingente de desemprego neste País.  

 A Receita Federal tem que rever os seus conceitos. Não é bandido, não é 

sonegador quem deve imposto. São casos excepcionais, como há em todos os 

setores, em todas as atividades.  

 É o setor produtivo que paga o Congresso Nacional, que paga os salários, 

que sustenta o Estado. É ele que nós temos que prestigiar e privilegiar. Sem o setor 

produtivo, sem as empresas, a economia irá cada vez mais para trás, e nós não 

teremos a reativação de empregos nem o desenvolvimento econômico deste País. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Aguardem 1 minuto, porque o 

Deputado Félix Mendonça Júnior quer falar.  

 Deputado Aguinaldo Ribeiro, preste atenção, porque é importante.  

 Esperem 1 minuto, porque ainda não acabou, não.  

 Deputado Félix Mendonça, por causa do horário, vamos ao que interessa. 
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 O SR. FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR (PDT-BA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, de acordo com a ligação do Líder do partido, o Deputado 

Weverton Rocha, eu estou retirando o pedido de verificação. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O requerimento foi rejeitado. Houve a 

verificação, mas o PDT tirou o pedido de verificação. 

 O PTB não tem número para verificar. 

 Está cancelada a votação. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Sobre a mesa requerimento com o 

seguinte teor. 

  Senhor Presidente: 

  Requeiro, nos termos do Artigo 189, § 4º, do 

Regimento Interno, que a votação da MP 765 - 2016 seja 

feita por capítulos. 

  Sala das Sessões, 

Dep. Maria do Rosário 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Em votação o requerimento. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 134.3.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 24/05/2017  Montagem: 5199 
 
 

 111 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Aqueles que forem a favor do 

requerimento permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 REJEITADO. 
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 O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB-SP) - Sr. Presidente, nada feito! 

Vamos fazer a verificação novamente, agora. Nós temos quórum com mais um 

partido. Não precisamos do PDT. Se ele retirou... 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Mas V.Exa., sozinho, não tem número. 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI - Não vai haver quórum suficiente para a 

votação. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Mas V.Exa. não tem número. 

 O SR. NELSON MARQUEZELLI - Número de Deputados aqui não há. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Sobre a mesa requerimento de votação 

de proposição artigo por artigo com o seguinte teor: 

  Senhor Presidente, 

  Requeiro, nos temos do art. 117, XIII do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, que a MPV 765/2016 

seja votada artigo por artigo. 

  Sala das Sessões, 23 de maior de 2017 

Deputado Glauber Braga 

Líder do PSOL 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Em votação o requerimento. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Aqueles que forem a favor do 

requerimento permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 REJEITADO. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Encaminhamento. 

 Concedo a palavra à Deputada Luiza Erundina. (Pausa.) 

 Concedo a palavra ao Deputado Júlio Delgado. (Pausa.) 

 Concedo a palavra ao Deputado Delegado Edson Moreira. (Pausa.) 

 Concedo a palavra ao Deputado Hiran Gonçalves. (Pausa.) 

 Está encerrado o encaminhamento. 

 Os autores dos destaques simples estão presentes? (Pausa.) 

 Concedo a palavra à Deputada Alice Portugal. (Pausa.) 

 Concedo a palavra à Deputada Conceição Sampaio. (Pausa.) 

 Concedo a palavra à Deputada Jô Moraes. (Pausa.) 

 Concedo a palavra à Deputada Janete Capiberibe. (Pausa.) 

 Estão prejudicados os destaques simples. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Em votação o parecer da Comissão 

Mista, na parte em que manifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos 

pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação 

financeira e orçamentária, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002, do 

Congresso Nacional.  
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Os Srs. Deputados que forem pela 

aprovação permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 APROVADO. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Passa-se à votação do mérito da 

matéria.  



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 134.3.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 24/05/2017  Montagem: 5199 
 
 

 120 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Em votação o Projeto de Lei de 

Conversão nº 16, de 2017, adotado pela Comissão Mista, à Medida Provisória nº 

765, de 2016, ressalvados os destaques. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Aqueles que forem pela aprovação 

permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 APROVADO. 

 Está aprovada a Medida Provisória nº 765, de 2016, na forma do Projeto de 

Lei de Conversão, ressalvados os destaques. (Palmas.) 
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 O SR. NELSON MARQUEZELLI - Lamentável! Lamentável! 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Sobre a mesa requerimento com o 

seguinte teor:  

  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 da 

Emenda nº 67 relativa à seguinte proposição MPV 765/16. 

  Sala das Sessões, 23 de maio de 2017 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O Deputado Arnaldo Faria de Sá não 

está presente.  
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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. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 134.3.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 24/05/2017  Montagem: 5199 
 
 

 127 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Sobre a mesa Destaque nº 16, 

Deputado Arthur Lira, 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 para votação em separado dos arts. 

6º ao 25 e, por decorrência, os Anexos III e IV do PLV 

16/17, decorrente da MP 765/16. 

  Sala das Sessões, em 23 de maior de 2017 

Deputado Arthur Lira 

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

Presidente, a noite está bastante movimentada, com muitas reviravoltas. E essas 

podem acabar com a tranquilidade e com a alegria de muita gente, V.Exa. sabe 

disso, porque eu tenho a capacidade de pedir verificação sem precisar de partido 

nenhum. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - É verdade, Deputado. V.Exa. tem essa 

capacidade. 

 O SR. ARTHUR LIRA - Então, eu sou contra o que está sendo votado. 

 Na minha bancada, há Deputados a favor e há Deputados contra. Nós 

queremos ratificar a preocupação neste plenário com relação à instituição desse 

bônus.  

 Estamos aqui com vários representantes da categoria. E ainda tivemos que 

ouvir, no final do plenário, quando estávamos saindo, piadinhas de alguns.  

 As nossas posições aqui são feitas em cima de acordos, são feitas em cima 

de posicionamentos. Lamentável é quando a pessoa vem à casa da gente, fica 

tirando piadinhas, e ainda temos que ouvi-las ao final.  

 Por educação, respondemos “sim” ou “não”.  

 Eu poderia muito bem dar aqui um tapa de luva de pelica, pedir verificação e 

derrubar essa medida provisória agora, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Verdade. 

 O SR. ARTHUR LIRA - Só quero que fique bem claro isso.  

 Eu não vou fazer. Voto favoravelmente ao destaque que fizemos, porque não 

concordo com esse texto. Isso é uma criação do sexto poder da República.  
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 A grosseria e a prática de atos discriminatórios por parte de alguns auditores 

chega a beirar a irrazoabilidade. Mais na frente vamos saber disso. Nós vamos 

aguardar este dia. 

 Numa sessão que foi movida por acordos de grande porte — o Governo saiu 

vencedor —, nós vamos fazer este tipo de encaminhamento. (Manifestação no 

plenário.) 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Silêncio, por favor. Aqui é o Plenário da 

Câmara dos Deputados. Não deveriam nem estar presentes no plenário. O plenário 

é para Deputados. 

 O SR. ARTHUR LIRA - É uma vergonha! Estão aqui ao lado, estão lá atrás, 

estão do outro lado. Esta é a nossa rotina: dar a cara para bater. E esta Casa mais 

uma vez o fará. Só estou dando o meu aviso. 

 Eu estou me fiando, publicamente, no compromisso de V.Exa., muito embora 

o discurso, neste microfone, do Relator, o Deputado Newton Cardoso Jr. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Pode ficar tranquilo. 

 O SR. ARTHUR LIRA - Eu não participei da reunião do REFIS. E é só atrás 

dele que eu estou a noite toda, em benefício de milhões de brasileiros, não de 

alguns aquinhoados representantes das categorias que alguns teimam em defender. 

 Então, Sr. Presidente, eu voto a favor do destaque.  

 Não pedirei verificação, em respeito ao acordo produzido por V.Exa. e pelo 

Líder do Governo, Deputado Aguinaldo Ribeiro, independentemente dos abutres que 

andam aqui dentro, fazendo penduricalhos e lobby, porque lobby é o que acontece 

neste plenário. Outro tipo de lobby não acontece, não. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Eu agradeço, Deputado. 
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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 

manutenção do texto permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 MANTIDO O TEXTO. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Sobre a mesa requerimento com o 

seguinte teor:  

 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 312, da Medida 

Provisória nº 765 de 2016.  

 Sala das Sessões, em 24 de maio de 2017 

Tereza Cristina 

Líder do PSB 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Com a palavra a Deputada Maria 

Helena. 

 A SRA. MARIA HELENA (PSB-RR. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, com a aprovação da Medida Provisória nº 765, nós aprovamos um plano 

que institui um bônus de eficiência às carreiras da Receita Federal, mas deixamos 

de lado aqueles que constituem os administrativos da Receita Federal, que são os 

servidores do PECFAZ. 

 Através desse destaque, o nosso partido propõe a inclusão desses 

servidores, que trabalham nas mesmas atividades que os servidores da Receita 

Federal. (Palmas.) 
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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...  

 Deputado Aguinaldo, eu preciso saber a orientação de V.Exa. para ver qual o 

resultado. (Pausa.) 

 Acho que não há acordo em relação a isso. 

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO - Gostaria que V.Exa. repetisse, por gentileza. 

(Manifestação no plenário.)  

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - A próxima manifestação de qualquer 

pessoa que não seja Deputado, eu vou suspender a votação 

 O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Suspenda a votação, Sr. Presidente! 

Vamos suspender a votação, Sr. Presidente! Eu votei a favor, mas exijo respeito. 

 Se alguém mais se manifestar, V.Exa. suspende a votação. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - É melhor suspender a votação, então. 

 O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Suspenda a votação! 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Isso não pode. Estão na casa dos 

outros e desrespeitam os outros. 

 O SR. ARTHUR LIRA - Isso é porque estão precisando, Sr. Presidente. 

Quando aprovarmos, V.Exa. imagine como vai ser o tratamento. 

 Eu estou repensando aqui a minha posição. 
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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 

permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 REJEITADO. 
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 O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PV-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu queria manifestar o meu voto contrário a esta 

votação. 

 Já que o Governo está limitando gastos, é uma brutal incoerência que 

mandem um aumento de salários neste momento. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Sobre a mesa requerimento com o 

seguinte requerimento: 

  Senhor 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 § 4º e 

seus incisos I e II do art. 6º do PLV 16/17 apresentado à 

MP 765/16. 

  Sala das Sessões, em 24 de maio de 2017 

Deputado 

Alexandre Baldy 

Líder Bloco PP/PODE/PTdoB 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Em votação... (Pausa.) 

 O destaque é seu, Deputado Alexandre Baldy. Trata-se do Destaque nº 21. 

(Pausa.) 

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO - Sr. Presidente, só um pouco, porque já foram 

tantas idas e vindas. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Sim, mas por causa do horário... 

(Pausa.) 

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

orador.) - Sr. Presidente, aqui tem que se rejeitar, porque, senão, se retira o fato do 

bônus. Deve-se manter o relatório da forma como ele está. 
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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 

manutenção do texto permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 MANTIDO. 
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 O SR. ALEXANDRE BALDY (Bloco/Pode-GO) - Sr. Presidente, eu quero 

pedir verificação, por favor. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - A Presidência solicita a todos os Srs. 

Deputados e as Sras. Deputadas 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. AGUINALDO RIBEIRO (Bloco/PP-PB. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, a nossa orientação foi “não”... Aliás, foi “sim”, respeitando o 

nosso Líder Alexandre Baldy. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - A orientação de V.Exa. foi “sim”, pela 

manutenção do texto. 

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO - Perfeitamente.  

 Peço que conste no painel. 

 O SR. HILDO ROCHA (PMDB-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

PMDB vota “sim” ao texto. 

 O PMDB orienta a bancada a votar pela manutenção do texto. Portanto, nós 

votamos “sim”, Sr. Presidente, pela manutenção do texto. 

 O SR. AGUINALDO RIBEIRO - Manter o texto é negar o destaque. É 

exatamente isto, “sim”. 

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

Sr. Presidente, quero fazer um registro.  

 A manifestação que houve ali à direita não representa o conjunto dos 

auditores que estão nessa negociação no que diz respeito à MP. 

 O SR. HILDO ROCHA - Sr. Presidente, não colocaram no painel o “sim” do 

PMDB, a favor da manutenção do texto. 

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

 O SR. LELO COIMBRA - Isso não tem a ver com as pessoas que estão aqui, 

é gente que está fora... 

 O SR. JOSÉ ROCHA (PR-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PR 

vota “sim”, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O PR vota “sim”. 

 O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

Democratas segue o entendimento de manter o texto do Relator, Sr. Presidente, e 

orienta o voto “sim”. 

 O SR. JOÃO GUALBERTO (PSDB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 

- O PSDB vota “sim”, Sr. Presidente. 

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

orador.) - O PSC vota “sim”, Sr. Presidente. 

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

Presidente, caindo este destaque, cai o texto todo, porque não há tempo. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Infelizmente, é isso. 

 O SR. MAJOR OLIMPIO - Vamos suplicar a quem pediu a verificação. 

 O SR. ABEL MESQUITA JR. (DEM-RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 

- Sr. Presidente, quero registrar o meu voto “sim”, diante do benefício que trazemos 

às carreiras, sem dúvida beneficiando alguns servidores dos ex-Territórios. 

 Obrigado, Sr. Presidente. 

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

Sr. Presidente, isso significa que o acordo que V.Exa. propôs no começo está 

desfeito, para todas as duas, é isso? O acordo proposto para as duas está desfeito. 

Não há reedição da MP 766. Essa foi a fala feita no começo. 

 O SR. MAJOR OLIMPIO - Nós estamos arrebentando milhares de servidores. 

 Quem faz a nossa Receita Federal são os servidores. 

 O SR. PASTOR EURICO (PHS-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o PHS vota “sim”. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O PHS vota “sim”. 

 O SR. MAJOR OLIMPIO - Encareço o pedido de retirada de verificação. A 

verificação, nesse item, irá derrubar a 765 como um todo. 

 O SR. LELO COIMBRA - Está derrubado o acordo. É claro que está! 

 O SR. GILBERTO NASCIMENTO - Deputado Baldy... 

 (Pausa prolongada.) 

 O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, Deputado Rodrigo Maia, eu queria fazer uma reflexão. O 

Líder do Governo está aí. É evidente que a votação vai cair. Então, qual é a solução 

que poderia ser dada? É claro que se tem de avaliar. 

 Nós estamos discutindo apenas a parte do bônus e não a da produtividade. O 

que tem que se avaliar é se vale a pena, por acordo, refazer a votação, todos 

votarem “não”, não haveria verificação, e o projeto seguiria aprovado, sem esse 

item. Depois, o Governo faria uma proposta para ajustar essa questão. 

 Eu não conheço em detalhe. Portanto, teríamos que ouvir quem conhece, 

para ver se interessa aprovar assim ou se interessa morrer. Eu tenho apenas uma 

experiência de Legislativo. O Líder do Governo poderá falar. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Eu já fiz a votação. Já está feita a 

votação. Como houve o pedido de verificação, vai cair, vai para o arquivo. 

 O SR. HIRAN GONÇALVES (Bloco/PP-RR. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, eu só queria deixar consignado que vou votar contra a 

orientação do meu partido, por conta do respeito às cinco categorias de servidores 

do Estado de Roraima e dos ex-Territórios. São eles os Secretários de 

Planejamento, Orçamento e Controle Geral; o enquadramento dos policiais civis dos 

ex-Territórios do Amapá, Roraima e Rondônia; as carreiras do magistério do ex-



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 134.3.55.O              Tipo: Deliberativa Extraordinária - CD 
 Data: 24/05/2017  Montagem: 5199 
 
 

 148 

Território; engenheiros, arquitetos, economistas, estatísticos e geólogos dos ex-

Territórios Federais. Além dessas carreiras, cito os servidores do grupo de tributação 

e arrecadação do ex-Território de Roraima. 

 Desta forma, eu queria fazer uma manifestação de voto contrária à orientação 

do meu partido, o PP. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente.  

 (Pausa prolongada.) 

 O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, eu queria saber quanto tempo nós vamos aguardar aqui para que 

cheguem Parlamentares. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Mais 1 minuto. 

 O SR. LOBBE NETO - Quanto tempo? 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Um minuto. 

 O SR. GILBERTO NASCIMENTO - Até que haja o acordo. 

 O SR. LOBBE NETO - Estamos aqui na sessão desde a manhã. Muitos já 

foram embora. Outros nem compareceram. Não é justo ficarmos aguardando muito. 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Um minuto, Deputado. (Pausa.) 

 Vou encerrar a votação. (Pausa.)  

 Vou encerrar a votação. Alguém ainda quer votar? 

 O SR. MIGUEL LOMBARDI - Sr. Presidente, por favor, dê mais um tempinho. 

Há Deputados chegando. (Risos.) 

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

 O SR. MIGUEL LOMBARDI - É Deputado com 100%, Sr. Presidente, por 

favor, de presença. 

 O SR. GILBERTO NASCIMENTO - Mais 5 minutos, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Está encerrada a votação. (Pausa.)  

 Resultado da votação:  

 SIM: 45;  

 NÃO: 10. 

 Não há quórum. 
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

 

 O SR. PROFESSOR VICTÓRIO GALLI (PSC-MT. Pronunciamento 

encaminhado pelo orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, nos últimos 

dias ocorreu um fato que chamou minha atenção. Quero compartilhá-lo com todos. 

Observem que, desde o impeachment da então Presidente Dilma, a Esquerda 

brasileira, parte da classe artística e intelectuais de esquerda têm insistido na 

narrativa do tal golpe. Acusam todos os opositores de não respeitarem a 

democracia. Não preciso dizer que o instituto do impeachment está gravado na 

Constituição e que a narrativa de golpe é conversa fiada. 

 Vejamos, a Esquerda se diz defensora da democracia, mas na verdade odeia 

a democracia. A Esquerda se diz defensora da liberdade, mas na verdade odeia a 

liberdade. 

Vamos aos fatos que comprovam tudo que estou dizendo. 

 Recentemente, produtores ligados ideologicamente à Esquerda 

demonstraram total desprezo pela diversidade de opinião, pela democracia e pela 

liberdade de escolha. Esse grupo de produtores brasileiros, preconceituosos e 

ditadores, registraram oficialmente que não conseguem conviver com o diferente. 

Sete cineastas retiraram seus filmes do festival Cine Pernambuco, pois se diziam 

contrários à presença, na mostra de cinema, do filme documentário O Jardim das 

Aflições, dirigido por Josias Teófilo. 

 Vamos ao motivo da histeria dos sete cineastas extremistas e mimados. 

 Antes de revelar o motivo do protesto esquerdista, quero dizer que me consta 

que nenhum dos sete produtores assistiram ao documentário. Isso mesmo. Nenhum 
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conheceu o teor do filme que eles repudiaram. Por isso ganharam o nome de 

“esquerda mortadela”, pois não importa o motivo, eles querem é protestar, são 

contra os conservadores e cristãos, isso já basta para eles. 

 Enfim, vamos ao argumento da trupe. 

 O documentário trata da obra do filósofo conservador e cristão Olavo de 

Carvalho, adversário da Esquerda. Olavo é adversário da Esquerda no campo das 

ideias e isso já se tornou suficiente para a atitude totalitária. 

 Essa mesma esquerda que clama por democracia pratica a censura. A 

mesma esquerda que clama por democracia não tolera a presença de uma voz 

divergente. A mesma esquerda que clama por democracia é, enfim, a primeira a 

querer silenciar toda voz que desafie sua hegemonia. 

 Felizmente, O Jardim das Aflições já é um sucesso. E, no próximo dia 30 de 

maio, Josias Teófilo e Matheus Bazzo serão entrevistados por Danilo Gentili. Na 

ocasião, o Prof. Olavo participará, via Internet, do programa. 

 No dia 31 de maio, o filme terá sua pré-estreia em cinco capitais do Brasil, 

com os ingressos praticamente esgotados. 

 Registro o meu pedido aos produtores do filme que levem o documentário 

para Cuiabá, Capital de Mato Grosso. 

 E conclamo os brasileiros: vamos mostrar que Josias e o Prof. Olavo não 

estão sozinhos. Vamos todos assistir ao documentário O Jardim das Aflições. No 

momento atual, ver esse filme é um ato de resistência democrática. 

 Obrigado. 

 Que Deus abençoe a todos! 
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V - ENCERRAMENTO 

 O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Nada mais havendo a tratar, vou 

encerrar a sessão, lembrando que haverá Sessão Não Deliberativa Solene hoje, 

quinta-feira, às 9h05min, em homenagem à Associação Nacional dos Participantes 

de Fundos de Pensão — ANAPAR. 
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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 

Não Deliberativa de Debates para hoje, quinta-feira, 25 de maio, às 14 horas. 
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(Encerra-se a sessão à 0 hora e 24 minutos.) 


