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I - ABERTURA DA SESSÃO 

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

comparecimento de 223 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados. 

 Está aberta a sessão. 

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

trabalhos. 

 O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior. 

II - LEITURA DA ATA 

 O SR. CAETANO , servindo como 2° Secretário, procede à leitura da ata da 

sessão antecedente, a qual é, sem observações, aprovada. 

III - EXPEDIENTE 

(Não há expediente a ser lido) 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Passa-se ao 

IV - PEQUENO EXPEDIENTE 

 Dou início ao período dos pronunciamentos dados como lidos, por meia hora. 

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, o Sr. Deputado Sandro Alex, do PPS 

do Paraná. V.Exa. dispõe de 1 minuto. 

 O SR. SANDRO ALEX (PPS-PR. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, 

Sr. Presidente. 

 Apresentei requerimento aqui na Casa pedindo a convocação de sessão 

solene na Câmara dos Deputados em homenagem aos 85 anos da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Sr. Presidente. A OAB é um órgão de fiscalização profissional, 

responsável pela defesa e disciplina dos advogados. Agora, mais que isso, a 

instituição se destacou por não ter se omitido ao longo da sua história nos atos das 
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três esferas de Governo que pudessem colocar em risco a ordem jurídica e 

democrática do nosso País. 

 É indiscutível a atuação da OAB na formação jurídica, política e ética do 

Estado. Por isso, estamos propondo uma sessão solene para que Presidente, 

Conselheiros e ex-Presidentes possam vir a esta Casa prestar esta grande 

homenagem à nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Peço apoio deste Plenário 

para aprovação desse requerimento. 

 Muito obrigado. 

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

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra, pelo PSD da 

Paraíba, ao nobre Deputado Rômulo Gouveia. 

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

Presidente, eu gostaria de dar como lido o pronunciamento que faço em relação aos 

93 anos da Primeira Igreja Batista de Campina Grande, fundada em 5 de março de 

1922. Desde então, ela realiza um grande trabalho na minha cidade, Campina 

Grande. Neste final de semana, houve uma série de conferências com a presença 

do Pastor Sebastião Tavares. 

 Registro inclusive a alegria de ter meus tios e meus avós João Sergio de 

Almeida e Josefha Filomena como fundadores, em Campina Grande, da Primeira 

Igreja Batista. Peço que seja dado como lido este pronunciamento. 

 Quero também registrar os 90 anos do ex-Vereador de Campina Grande 

Manoel Joaquim Barbosa e também os 60 anos de casamento da ex-Vereadora 

Maria Lopes Barbosa, cujo filho, Ricardo Barbosa, é Deputado Estadual. Peço, Sr. 

Presidente, que este pronunciamento também seja dado como lido e divulgado nos 
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meios de comunicação da Casa, inclusive em A Voz do Brasil. É o meu 

encaminhamento. 

 Muito obrigado. 

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

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

O SR. RÔMULO GOUVEIA  (PSD-PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a essa tribuna com enorme alegria 

saudar a celebração do aniversário de 93 (noventa e três anos) da Primeira Igreja 

Batista de Campina Grande/PB que foi criada no dia 05(cinco) de março de 1922, 

por iniciativa do Pastor José Joaquim Lemos de Vasconcelos e da Igreja Batista do 

Arruda, no Recife (PE), o qual, vindo com a esposa, em busca de clima saudável, 

encontrou na cidade um grupo de batistas: Antonia Sebastiana de Oliveira, da Igreja 

Batista Limoeiro (PE); Marcionila Arruda de Oliveira e Possidônio Arruda de Oliveira, 

da Igreja Batista Ilhetas, em Limoeiro (PE); Francisca Nunes de Lima, da Igreja 

Batista Feitosa, no Recife (PE); Irineu Olimpio de Castro e Joana Olímpia de Castro, 

da Primeira Igreja Batista de Recife (PE) e Braz Xavier, da Igreja Batista Remédios, 

com os quais iniciou uma congregação, onde se converteram oito pessoas: João 

Sergio de Almeida e Josepha Filomena de Almeida (meus avós),  Severina Sergio 

de Almeida, Maria Sergio de Almeida, Antonio David da Costa e Maria Vasconcelos 

Montenegro (minhas tias e tios), batizados na tarde de 5 de março de 1922, no 

Açude Velho. Vasconcelos, na época era pastor da Igreja Batista do Arruda, no 

Recife (PE) e havia pedido licença do pastorado para trazer a esposa a Campina 

Grande, na esperança de que o clima ajudasse na cura da sua doença. Enquanto 

estava em Campina Grande iniciou uma missão e logo encontrou sete membros de 
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igrejas batistas que residiam na cidade, muitos fugindo da perseguição em Limoeiro 

e Ilheitas. Vasconcelos (Igreja Batista Arruda) retornou ao Recife e convidou os 

pastores Johnson (Igreja Batista Lagedo), Taylor (Igreja Batista Cordeiro) e Santiago 

(Igreja Batista Nazaré) para virem a Campina Grande e examinar a congregação e, 

se aprovados os seus membros, organizar uma Igreja Batista. O Concilio composto 

Pastores William Carey Taylor e Leslie Leonidas Johnson Augusto Felipe Santiago e 

João Jose de Lemos de Vasconcelos, em 5 de março de 1922, examinou a 

Congregação e dirigiu sua organização em Igreja (MESQUITA, Antonio N. História 

dos Batistas em Pernambuco. 

     A Galeria de Pastores da Primeira Igreja Batista de Campina Grande tem 

dois obreiros que merecem destaque: (a) José Joaquim Lemos de Vasconcelos, 

pastor da Igreja Batista do Arruda, no Recife (PE), fundador da Primeira Igreja 

Batista de  Campina Grande, o qual, foi pela circunstancia da doença da esposa, 

mudou-se para Campina Grande, em 1921, onde, em pouco meses reuniu crentes 

residentes na cidade, organizou uma congregação e levou à conversão e ao batismo 

oito crentes. Organizada a Igreja, retornou ao Recife, para pastorear a recém 

organizada Igreja Batista de Ponto de Parada (hoje Igreja Batista Rosarinho, no 

Recife). (b) Augusto Felipe Santiago, o primeiro pastor, que a dirigiu desde a 

organização até 1930, um dos cinco primeiros alunos formados pelo STBNB (1905). 

Consagrado ao ministério pastoral (1906) para servir à Igreja Batista Gravatá (PE). 

Depois pastoreou as Igrejas de: Nazaré da Nata (1910-195); Lagedo (1910-1915); 

Itabaiana (1918-1922); Primeira Igreja Batista de Campina Grande (1922-1930); e 

SIB Campina Grande (1920-1936). 
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A Primeira Igreja Batista de Campina Grande celebrou o primeiro aniversário 

(1923), com Culto em Ação de Graças, onde foram realizados o batismo de cinco 

novos convertidos e do relatório constou o seu rol era composta por 32 membros. 

No mesmo ano a Igreja se envolveu no movimento de organização da Convenção 

Batista Paraibana  concretizado em 1924. 

Tem sido farol e luz para Campina Grande e além da proclamação do 

Evangelho de Cristo executa trabalho social de atendimento a população, como o 

evento de assistência social realizado em 10 de setembro de 2007 (segunda-feira), 

com apoio da Prefeitura Municipal e da Great Hills Baptist Church (USA), liderada 

pelo pastor Tim Moore, que trouxeram médicos e profissionais de diversas áreas de 

saúde, bem como também intérpretes e pessoas da área de evangelização das 

Igrejas Batista de João Pessoa, que atenderam a população menos favorecida da 

cidade, na praça Clementino Procópio, que incluiu atendimento médico gratuito a 

comunidade, que incluiu oftalmologia, odontologia, ortopedia, verificação de pressão, 

além de distribuição de óculos para leitura, com a coordenação do pastor Ademir 

Simões. 

Ao longo dos seus 93 (noventa e três) anos como Agencia do Reino de Deis, 

foi dirigida pelos pastores: (1) Augusto Felipe Santiago (1922- 1930); (2) David 

Bueno Teixeirense (1933-1934); (3) Charles Franklin Stapp (1934-1935); (4) 

Eduardo Gobira (1935-1936); (5) Felinto Alves Costa (1936-1937; (6) Silas Alves 

Falcão (1938); (7) Jose Ferreira Neves (1939-1943); (8) Sóstenes Barros (1943-

1944); (9) Silas Alves Falcão (1945-1951); (10)Grayson Columbus Tennisson (1951); 

(11) João Norberto da Silva (1951-1964); (12) Luiz Gonzaga de Souza (1966-1971); 

(13) Edward Bruce Trott (1971); (14) Jose Ednaldo Cavalcante (1972); (15) Edward 
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Bruce Trott (1974); (16) Jose Brito Barros (1975-1977); (17) Edward Bruce Trott 

(1978-1979); (18) Fernando Soares Albernaz (1980-1982); (19) Adalberto de 

Andrade Lima (1982); (20) Dalmário Marcel Rodrigues Lemos; (21) Malaquias 

Siqueira Fontes (1986); Eli Brandão da Silva (1987-1997); Sebastião Tavares da 

Silva Sobrinho (1998-2015). 

A Primeira Igreja Batista de Campina Grande atualmente é dirigida pelo 

Pastor Sebastião Tavares da Silva Sobrinho, natural do Maranhão, casado com 

Vânia Lucia Nascimento Tavares, o casal tem um filha Thayná. O pastor Sebastião 

Tavares é Bacharel em Teologia (STBNB, 1985), em Filosofia (UFPE) e em 

Pedagogia (UFAL) e Mestrando em Letras (UFPB). Pastoreou Igrejas Batistas em 

Maceió (AL) e São Luis (MA). Assumiu o pastorado da Primeira Igreja Batista de 

Campina Grande em 27 de janeiro de 1998, onde permanece servindo ao Senhor. 

Muito Obrigado. 

O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSD-PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com enorme satisfação subo hoje nessa 

tribuna para registrar os 90 (noventa) anos de Manoel Joaquim Barbosa, o popular 

Manoel Barbosa, bem como celebrar os 60(sessenta) anos de seu casamento. 

Nascido em Atalaia, no Estado de Alagoas no dia 21 de março de 1924, filho de D. 

Ana Maria e S. Joaquim José Barbosa, que lhe proveram descendência afro e 

indígena. 

Desde cedo contribuía com as atividades cotidianas da família junto à 

agricultura e, ainda menino, foi empregado como vendedor de bolos e pães em uma 

padaria local, com o qual ajudava nas despesas da casa com oito irmãos, com a 

paga recebida. 
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Aos 19 anos, na cidade de Maceió, estudou Enfermagem, sendo um dos 

pioneiros do exercício profissional desse ofício. 

No ano de 1949, foi convidado pelo Dr. Francisco Brasileiro para se 

estabelecer em Campina Grande e exercer a profissão de enfermeiro na Rainha da 

Borborema, vindo a formar uma Associação organizada da classe já no ano 

seguinte, em 1950. 

Foi membro da Diretoria do extinto Esporte Clube Paulistano no ano de 1952. 

Neste mesmo ano integrou a grade de programação da Rádio Caturité apresentando 

o Programa Página Íntima, ficando ainda mais conhecido na cidade! 

Unido à intelectuais do gabarito de Agnelo Amorim, Ronaldo Cunha Lima, 

entre tantos outros, fundou o Grêmio Literário machado de Assis, isso em 1953. 

Em 12 de Março de 1955 casou-se com Maria Lopes Barbosa, união que 

gerou 12 filhos: Rui, Robson, Viviane, Valéria, Raniere, Waleska, Ricardo, Rômulo, 

Renan, Roberto, Vânia e Vitória. 

Manoel Barbosa começou a atender como Enfermeiro do antigo SANDU, 

mais conhecido como P.U., Órgão Federal de assistência, no ano de 1958, onde 

ficou por trinta anos até se aposentar em 1988. 

A comunidade de Campina Grande começou a ser atendida pelos seus 

préstimos através do Posto de Enfermagem Manoel Barbosa, a partir de 1959, que 

funcionou por 40 anos, localizado próximo à Feirinha de Frutas, na Rua Peregrino de 

Carvalho. 

Detendo o título de “Enfermeiro do Povo”, foi eleito vereador em Campina 

Grande no ano de 1963, reeleito em 1968, permanecendo no Poder Legislativo até o 
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ano de 1972, quando se lança candidato à vice-prefeito na chapa de Nestor Alves. A 

eleição deste ano foi vencida por Evaldo Cruz! 

A vacância da sua presença junto ao Poder Legislativo foi compensada com a 

candidatura da sua esposa, D. Maria Barbosa, que se elegeu naquele ano de 1972, 

permanecendo no mandato eletivo por 32 anos! 

Manoel Barbosa passou por vários cargos, tendo contribuído com o IPEP por 

seis anos a partir de 1987, nomeado pelo Governador Tarcísio Burity, sendo 

também assessor dos Governadores Ronaldo e Cássio Cunha Lima. 

Outorgado Cidadão Campinense, bem como Cidadão Paraibano, foi 

condecorado com a Medalha Tiradentes pela Loja Maçônica Regeneração 

Campinense. 

Muito Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Pelo PT da Bahia, concedo a palavra 

ao nobre Deputado Valmir Assunção. 

 O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero fazer três registros nesta tribuna. 

 Na última sexta-feira, o Prefeito Ademar Delgado, de Camaçari, organizou, e 

eu participei junto com ele, a festa da Lavagem de Arembepe, uma tradição no 

Município. Foi uma festa muito bonita. É o primeiro registro. 

 O segundo registro foi a realização do 1º Simpósio do Semiárido de Iramaia, 

na Chapada Diamantina, do qual participei junto com o Prefeito Dodinha e mais 500 

trabalhadores rurais. Foi uma atividade importante em que foram entregues diversas 

tecnologias de convivência com a seca. 
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 O último registro foi o encontro do PT em Porto Seguro, no extremo sul da 

Bahia, justamente com o intuito de fortalecer a relação do PT com a sociedade, 

debater no Congresso do PT que vai ser realizado na Bahia e, mais ainda, preparar 

o PT para a defesa do Governo, a defesa do próprio PT, e, sobretudo, nos preparar 

também para 2016. 

 Quero parabenizar todos que participaram do evento em Porto Seguro, Sr. 

Presidente. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Na semana passada, participei, ao lado do 

prefeito Ademar Delgado de Camaçari (município da Região Metropolitana de 

Salvador), da Lavagem de Arembepe, um dos eventos mais importantes da Bahia 

que existe há mais de 40 anos. 

 A festa, iniciada por pescadores na década de 1930, era uma homenagem a 

São Francisco de Assis, padroeiro da antiga aldeia de Arembepe. E aquela devoção 

de um grupo de pescadores foi crescendo e ganhando cada vez mais adeptos e hoje 

se tornou um dos maiores eventos populares da Bahia. 

 Ao lado de milhares de pessoas, fizemos questão de fazer o percurso de 

quase dois quilômetros, que é o trajeto percorrido por baianas, grupos folclóricos, 

mães e pais de santos, grupos musicais e a população em si. Caminhamos ao lado 

do prefeito Ademar Delgado e seu secretariado, e de lideranças políticas e 

religiosas, como o companheiro e ex-deputado Bira Coroa e o tata Ricardo, uma das 

maiores autoridades da religião de matriz africana que atua no município. 
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 Pudemos constatar a imensa popularidade do prefeito Ademar, que vem 

realizando um trabalho revolucionário em Camaçari, promovendo atividades e 

implantando obras em benefício da população. Graças à sua visão de futuro e ao 

apoio do seu secretariado, afinado não só com as diretrizes municipais, mas 

também com as demandas sociais da população, vemos uma Camaçari cada vez 

mais forte.  

 Parabéns ao prefeito Ademar Delgado, por mais uma edição de sucesso da 

Festa de Arembepe. 

 Parabéns à população de Arembepe e de Camaçari como um todo. 

 Sr. Presidente/a, solicito a V.Exa. que divulgue este pronunciamento pelo 

programa A Voz do Brasil e demais meios da casa.  

 Muito obrigado! 

 O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no último sábado, estive em Iramaia, na região 

da Chapada Diamantina, para participar do 1° Simpósio do Semiárido de Iramaia. O 

encontro reuniu mais de 500 agricultores e agricultoras da região que puderam 

debater sobre as políticas que garantem as tecnologias sociais de convivência com 

o semiárido, além de autoridades locais e Jacó, coordenador do CAA em Irecê e 

Márcio Matos, dirigente nacional do MST. 

 Na ocasião, foi entregue os Barreiros de Trincheira e as Cisternas de 

Produção, provenientes do consórcio Chapada Forte que, através do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, investe R$ 21 milhões em tecnologias 

sociais na região. 
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 Só em Iramaia, foram entregues 153 barreiros e 110 cisternas que 

melhorarão - e muito – as condições de vida de centenas de famílias. Além disso, 

através do Governo do estado da Bahia, entregamos mais quatro kits de irrigação, 

20 caixas de abelhas e 18 carrinhos para espetinhos como forma de geração de 

renda para os beneficiários.  

 Quero aqui saudar o prefeito de Iramaia, Dodinha, o vice-prefeito, Valdenor 

Ramos, o secretário de administração, Toninho e o secretário da agricultura 

Fernando Ramos pelas conquistas para o povo do município.  

 Sr. Presidente/a, solicito a V.Exa. que divulgue este pronunciamento pelo 

programa A Voz do Brasil e demais meios da casa.  

 Muito obrigado! 

 O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta segunda, participei de mais uma etapa 

preparatória para o Congresso do PT, que será realizado na Bahia no mês junho.  

 Neste caso, a etapa em Porto Seguro reuniu dirigentes e militantes petistas 

de 14 municípios do extremo sul baiano, com a presença do Secretario de Finanças 

do PT-BA, Murilo Brito, do Secretario de Relações Institucionais do Governo da 

Bahia, Josias Gomes e do deputado estadual Paulo Rangel, além de movimentos 

sociais como CUT, MST, FETRAF e diversos sindicatos. 

 Foi um momento em que compartilhamos nossas análises sobre a conjuntura 

nacional, a conjuntura estadual e reafirmamos o nosso apoio à presidenta Dilma 

Rousseff. Mas também colocamos a necessidade de avançar em políticas públicas 

que atendam os anseios da base eleitoral que a elegeu. 
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 Sr. Presidente/a, solicito a V.Exa. que divulgue este pronunciamento pelo 

programa A Voz do Brasil e demais meios da casa.  

 Muito obrigado! 

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

Deputado Fernando Marroni. 

 O SR. FERNANDO MARRONI (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com a interrupção das obras das plataformas no 

início deste ano, no Rio Grande do Sul, boa parte da mídia local e dos nossos 

adversários políticos anunciava que o polo naval de Rio Grande havia acabado. A 

Presidenta Dilma Rousseff e o Ministro Miguel Rossetto, por duas vezes, afirmaram 

que as obras iriam continuar, e hoje nós já temos 2.500 trabalhadores, uma 

contratação em massa nos dois polos, Rio Grande e São José do Norte. 

 Quero aqui cumprimentar a Presidenta Dilma Rousseff pela firmeza com que 

tem tocado esses temas que dizem respeito à Zona Sul do meu Estado e ao Brasil. 

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

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

Deputado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 O SR. FERNANDO MARRONI (PT-RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos aqueles que nos assistem e nos 

acompanham pela TV Câmara, não é segredo para ninguém que o Brasil sofre os 

reflexos da crise internacional, que atinge economias de diversos países pelo mundo 

a fora. A presidenta Dilma, porém, já falou em Rede Nacional que o Brasil irá 

enfrentar esta crise sem desempregar e sem parar de investir. Por mais que a 
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oposição brasileira, adepta da teoria do “quanto pior melhor”, tente vender uma ideia 

de terra arrasada e de um país parado, as ações por todos os cantos do Brasil 

mostram que isso não é verdade. Atravessamos, sim, um momento complicado, mas 

isso não significa que o nosso país parou: nossas grandes obras de infraestrutura 

permanecem acontecendo e evoluindo. 

 Como exemplo, aqui, senhoras e senhores deputados, vou falar 

especificamente da Zona Sul do Rio Grande do Sul. Há algumas semanas, 

inauguramos o maior parque eólico da América Latina, em Santa Vitória do Palmar e 

Chuí. Ontem, recebemos a confirmação de que o Polo Naval de Rio Grande e São 

José do Norte voltou a contratar em massa. E hoje, o jornal Diário da Manhã, de 

Pelotas, estampa uma matéria sobre as obras de duplicação da BR-116, entre 

Pelotas e Porto Alegre, e do Contorno Rodoviário de Pelotas. 

 Pois bem, senhoras e senhores deputados. Diferente do que pregava a turma 

do “quanto pior melhor”, essas obras não pararam. E, além de não parar, senhor 

presidente, elas avançaram. Quero informar aqui que a partir desta semana, 

usuários que trafegarem pela BR-116, no Contorno de Pelotas, encontrarão um 

cenário diferente. Isto porque, trechos duplicados da rodovia, que se estendem da 

ponte sobre a barragem Santa Bárbara até próximo ao trevo da Avenida Fernando 

Osório, devem começar a ser liberados. 

 Quem trafegar no sentido Jaguarão – Porto Alegre, do quilômetro 520,200 ou 

522,700, utilizará a pista duplicada. O fluxo principal nos viadutos do Sítio Floresta e 

da Avenida 25 de Julho também deverá ser liberado nesta direção. Já os usuários 

que dirigirem de Porto Alegre para Jaguarão serão direcionados para a rua lateral, a 

partir do trevo da Avenida Fernando Osório, que passa a operar em sentido único. 
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Os acessos aos cruzamentos também serão alterados. Quem trafegar de Jaguarão 

a Porto Alegre e quiser entrar na Avenida 25 de Julho deverá utilizar a rua lateral à 

direita, assim como quem tiver como destino a Avenida Leopoldo Brod. Quem 

desejar sair de uma dessas duas avenidas também deverá usar a rua lateral para 

acessar a rodovia. O acesso ao bairro Sítio Floresta pela rua Arthur Raubach será 

liberado, possibilitando o cruzamento no viaduto. 

 Portanto, quero parabenizar a presidenta Dilma por manter a sua palavra de 

não frear os investimentos e não paralisar as obras. Eu lembro quando, lá em 2011, 

com o então ministro Paulo Sérgio Passos, nós demos início às tratativas para a 

duplicação da 116 e o Contorno de Pelotas. Hoje, a obra começa a sair do papel e 

tornar-se uma realidade que melhora, de fato, a vida das pessoas. 

 Parabéns, presidenta Dilma! Vamos superar esta crise com muito trabalho! 

 Muito obrigado, Senhor Presidente!  

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

Daciolo. 

 O SR. CABO DACIOLO (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, agradeço a Deus por este momento. Que Deus ilumine o 

coração de cada um de nós e tenhamos uma semana de vitórias. 

 Quero deixar bem claro aqui que militar também é cidadão. Direitos humanos 

também para os militares. Gostaria de deixar bem claro também um caso que 

aconteceu no Estado do Rio de Janeiro, o caso do pedreiro Amarildo. Direitos 

humanos para a família do pedreiro Amarildo? Sim, mas direitos humanos para a 

família daqueles militares também. 
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 Então, eu solicito ao Deputado Marcelo Freixo, da Comissão de Direitos 

Humanos do Rio de Janeiro, que faça uma visita aos militares que estão presos lá 

no BEP. E quero deixar bem claro ainda que a Constituição Federal dispõe que 

ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória. Então, até que me provem o contrário, eles são inocentes. 

 "Juntos somos fortes! Nenhum passo daremos atrás! Deus está no controle!"  

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

Deputado Marcon, pelo PT do Rio Grande do Sul. 

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

Deputados, quero dar como lido o meu discurso. 

 Estiveram no Rio Grande do Sul, na última sexta-feira, a nossa Presidenta da 

República, a companheira Dilma Rousseff, e o Ministro do Desenvolvimento Agrário, 

Patrus Ananias, na abertura da 12ª Colheita do Arroz Agroecológico. 

 Os assentamentos gaúchos são os maiores produtores de arroz orgânico do 

Brasil: são 450 famílias, quase 4.500 hectares de lavoura, com uma produção em 

torno de 500 mil sacas. Isto é preservar o meio ambiente com a oferta de um 

alimento sadio para as pessoas e é isto que o Governo Federal também vai 

incentivar. 

 Sr. Presidente, gostaria que este discurso fosse disponibilizado na mídia 

interna e em A Voz do Brasil. 

 Obrigado. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 
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 O SR. MARCON (PT-RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 

Srs. Deputados(as) e demais servidores dessa Casa. Sem ignorar os protestos das 

ruas, mas, sobretudo, sem paralisar as ações do governo, a presidenta Dilma 

Rousseff segue percorrendo o País para entregar obras e divulgar os projetos e 

programas boicotados ou inviabilizados pela maior parte da grande mídia. 

 Estivemos junto com a nossa presidenta Dilma no município de Eldorado do 

Sul, Rio Grande do Sul para inaugurar uma unidade de secagem e armazenagem de 

arroz da cooperativa – COOTAP, em Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto 

Alegre. Mais de três mil pessoas – a maioria agricultores familiares e assentados da 

reforma agrária – receberam e homenagearam a Presidenta. 

 A nova unidade recebeu financiamento de R$ 3,4 milhões do BNDES, por 

meio do programa Terra Forte, do Incra. Também foram investidos na cooperativa 

R$ 1,3 milhão para aquisição de máquinas e R$ 1,4 milhão para recondicionamento 

do complexo de irrigação do canal de Águas Claras, no município de Viamão, 

totalizando R$ 6,1 milhões aplicados no fortalecimento da produção dos 1.486 

associados da Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da Região de Porto 

Alegre (COOTAP) que produzem arroz orgânico. 

 Durante o evento, Dilma afirmou que o modelo ideal de reforma agrária é 

baseado na produção da agricultura familiar dos assentamentos. “É muito importante 

provar, até para a América Latina, que é possível, sim, ter desenvolvimento 

sustentável, de alta qualidade, baseada em assentamentos da reforma agrária”, 

disse a presidenta..  
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 Na oportunidade também, o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus 

Ananias, afirmou que o objetivo do governo é assentar todas as famílias que estão 

acampadas pelo Brasil afora. 

 Este foi um momento para celebrarmos a produção orgânica, que contribuiu 

para melhorar a vida de muitas famílias de assentados e assentadas do MST e de 

outros movimentos em todo o País.  

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra, pelo DEM do 

Ceará, ao Deputado Moroni Torgan. (Pausa.) 

 Com a palavra o Deputado Misael Varella, do DEM de Minas Gerais. 

 O SR. MISAEL VARELLA (DEM-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, grave injustiça vem sendo cometida dentro do 

Congresso Nacional, onde nos esforçamos para garantir os direitos e deveres de 

todos os trabalhadores e empregadores do País. Os secretários parlamentares 

continuam sem Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, sem seguro-desemprego e 

sem plano de saúde.  

 São eles, Sr. Presidente, que garantem a continuidade e a estabilidade dos 

trabalhos parlamentares, pois conhecem o funcionamento da Câmara bem como o 

seu relacionamento com os diversos órgãos federais, a quem precisamos recorrer 

para atender os pedidos de nossos representados municipais e estaduais. 

 Peço a V.Exa. que considere lido meu discurso e sua divulgação no programa 

A Voz do Brasil e nos meios de comunicação desta Casa. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 
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 O SR. MISAEL VARELLA (DEM-MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados. 

 Grave injustiça vem sendo cometida dentro do Congresso Nacional, aqui 

nessa Casa legislativa onde nos esforçamos para garantir os direitos e deveres de 

todos trabalhadores e empregadores do país. Agora mesmo, enquanto lutamos para 

garantir os direitos dos empregados domésticos, os secretários parlamentares 

continuam sem FGTS e sem seguro desemprego. 

 Justamente nessa Casa, Sr. Presidente, nossos funcionários continuam 

sendo discriminados, razão pela qual resolvi consagrar este tempo para tratar da 

situação dos secretários parlamentares. Todo trabalhador brasileiro possui esses 

direitos, não se compreende tamanha contradição no modo de proceder dessa Casa 

que deve não apenas representar, mas ser um espelho para a sociedade brasileira. 

 Os secretários parlamentares se encontram em situação esdrúxula, pois não 

pertencem ao Regime Único dos funcionários públicos nem são celetistas, com as 

obrigações e direitos dos trabalhadores do setor privado. Não podemos, pois, 

delongar mais o debate acerca dos direitos de nossos servidores, sob pena de 

continuarmos a cometer grave injustiça. 

 São milhares de servidores desamparados pela lei e que, no entanto, 

contribuem efetivamente para a eficiência e o bom andamento dos trabalhos dessa 

Casa em nossos gabinetes. São funcionários muitas vezes com mais de 20 anos de 

Casa que poderão ser colocados no olho da rua, sem nenhuma indenização.  

 São eles, Sr. Presidente, que garantem a continuidade e a estabilidade dos 

trabalhos parlamentares, pois conhecem o funcionamento da Câmara bem como o 
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seu relacionamento com os diversos órgãos federais, a quem precisamos recorrer 

para atender os pedidos de nossos representados municipais e estaduais. 

 Exatamente esta continuidade que vem promovendo o aperfeiçoamento do 

serviço público ao agilizar e vencer a morosidade crônica da máquina estatal. Além 

do direito ao Fundo de Garantia e ao seguro desemprego, nossos funcionários 

também precisam de um Plano de Saúde extensivo às suas famílias. 

 Sr. Presidente, Senhores Membros da Diretoria, tenho certeza de poder 

confiar na sensibilidade e no senso de justiça dos nobres colegas para não mais 

adiar debate tão premente, e com isso garantir direitos dos secretários 

parlamentares, sanando toda e qualquer injustiça em relação a eles. 

 Tenho dito. 

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

Deputado Afonso Hamm, pelo PP do Rio Grande do Sul, por 1 minuto. 

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

Presidente, gostaria de pedir a divulgação de meu discurso no programa A Voz do 

Brasil. 

 Eu queria homenagear os Municípios que se emanciparam 23 anos atrás, a 

exemplo de Hulha Negra, que é onde tenho meu registro de nascimento, e de 

Candiota, onde temos riquezas importantes, como riqueza mineral, carvão mineral, 

novos projetos na geração de energia, produção e processamento do carvão no 

processo industrial, geração de fertilizantes. Então, é muito importante ressaltar 

esses 23 anos de emancipação política desses e de outros 89 Municípios, que nós 

temos no âmbito do Rio Grande do Sul. 
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 São vários Municípios: Nova Pádua, Sertão Santana, Mato Leitão, Santo 

Expedito do Sul, Vila Nova do Sul, Minas do Leão, Campestre da Serra, Barão do 

Triunfo, São Martinho da Serra, Charrua, Centenário, e muitos outros.  

Fica, portanto, registrado. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 O SR. AFONSO HAMM (Bloco/PP-RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - 

Senhor Presidente, Senhores Deputados e Senhoras Deputadas,  

 Venho a esta tribuna para destacar que na data de 24 de março, dois 

municípios da minha região: Hulha Negra e Candiota, que pertenceram a Bagé, 

completam 23 anos de emancipação. Trata-se de municípios de importância 

histórica, cultural e econômica para a região da campanha. 

 Hulha Negra, meu município de origem, tem a inspiração do nome "hulha" 

dada uma das principais riquezas do município, o carvão mineral, sendo que a 

exploração desta importante fonte energética começou no fim do século XIX. O PIB 

da cidade é composto em sua maior parte pela atividade industrial, em especial com 

a participação do Frigorífico Marfrig Group. Outro destaque é a extração mineral, 

com a empresa Mônego que explora o calcário. A agricultura e pecuária são outras 

atividades que contribuem na economia do município. 

 Hulha Negra tem meu especial carinho, seja em ações, presença em eventos 

ou até mesmo na indicação de emendas que desde o meu primeiro mandato como 

deputado federal, já somam R$ 750 mil. O montante foi direcionado para obras de 

pavimentação, aquisição de equipamentos para agricultura e saúde, construção de 
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Terminal Rodoviário na sede do município, que ainda não foi finalizado e 

implantação e melhoria do sistema público de abastecimento de água.  

 A capital nacional do carvão mineral, que é Candiota, além de ser ter grande 

relevância econômica para toda região, é munida de importante acontecimento 

histórico. Em 10 de setembro de 1836, nas terras deste município, aconteceu a 

Batalha do Seival, travada entre farrapos e tropas do Império. O confronto foi um 

importante acontecimento da Revolução Farroupilha, pois no dia seguinte à batalha 

foi proclamada pelo então coronel Antônio de Souza Netto, no campo dos Menezes, 

a República Rio-Grandense. 

 Devido ao seu subsolo abundante em minerais (carvão e calcário), Candiota 

está se transformando em um centro de geração de energia termelétrica e produção 

de cimento. As principais empresas em atividade na cidade são a CGTEE e a 

Companhia Rio Grandense de Mineração. 

 No Congresso Nacional, sou presidente da Frente Parlamentar do Carvão 

Mineral, pauta constante na nossa defesa, desta importante fonte na matriz 

energética brasileira. A Frente trabalha com uma agenda positiva, em sintonia com a 

Associação Brasileira do Carvão Mineral (ABCM) e todos os membros que compõem 

a cadeia produtiva. Buscamos garantir segurança energética com a utilização do 

carvão mineral, isonomia para as condições do financiamento das usinas térmicas e 

a implantação de política efetiva para o setor. 

 E, uma das ações de grande relevância nos últimos anos foi pela inclusão das 

usinas termelétricas no leilão de energia A-5. Em 2014, o setor obteve uma grande 

conquista no leilão que resultou na venda de energia pela UTE Pampa Sul, da 

Tractbel Energia - única usina termelétrica a carvão mineral vencedora do certame e 
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que será instalada em Candiota/RS. Esse empreendimento gera expectativa de 

crescimento da atividade econômica e social, com investimento na região da 

campanha previsto em R$ 2 bilhões, onde deve gerar dois mil empregos diretos e 

cinco mil indiretos. 

 Outro potencial que certamente irá promover o desenvolvimento da região da 

campanha é a implantação do Projeto Eco Parque Industrial, que será instalado em 

Candiota e aproveitará as riquezas existentes com as jazidas do carvão mineral. O 

projeto visa pensar na responsabilidade de forma sustentável e gerar empregos 

sustentáveis.  

 Inclusive esse foi o assunto que tratamos ontem, durante reunião com o 

Secretário de Minas e Energia do RS, Lucas Redecker, junto com o presidente da 

Associação Brasileira do Carvão Mineral, Fernando Zancan. O encontro foi em Porto 

Alegre.  

 Além das ações, para Candiota, também já destinei R$ 3,2 milhões em 

emendas, atendendo as áreas de pavimentação, aquisição de equipamentos para 

saúde e agricultura. 

 Também faço questão de destacar neste pronunciamento, alguns municípios 

que comemoram a data de criação no mês de março, como Arroio Grande, Minas do 

Leão, Maquiné, Nova Pádua, Sertão Santana, Mato Leitão, Vila Nova do Sul, 

Engenho Velho, Santo Expedito do Sul, Sentinela do Sul, Barra Funda, Ponte Preta, 

Manoel Viana, Barão do Triunfo, Campestre da Serra, Minas do Leão, São Martinho 

da Serra, Charrua e Centenário. 
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 A história de cada município é o resultado da luta, do empenho e da 

determinação dos cidadãos que constroem as suas comunidades e nelas criam e 

desenvolvem exemplos de superação e de prosperidade.  

 Portanto, fica registrado os meus parabéns e o desejo de vida longa a todos 

esses municípios do Estado.  

 Parabéns! Era o que eu tinha a manifestar. Peço divulgação deste 

pronunciamento nos meios de comunicação desta Casa Legislativa e no programa A 

Voz do Brasil. 

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

Deputado Moroni Torgan. S.Exa. dispõe de 1 minuto. 

 O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Sem revisão do orador.) - Muito 

obrigado, Sr. Presidente. 

 Eu queria realçar, nesse minuto, a importância da Comissão de Segurança 

Pública e Combate ao Crime Organizado, que está instalando essa semana a 

Subcomissão de Combate ao Crime Organizado.  

 Nós estamos vendo, pelo que está acontecendo nos presídios e mesmo no 

tráfico de drogas em todo o Brasil, especialmente no que tange ao crack e às drogas 

mais pesadas, a necessidade de a sociedade se organizar para o combate ao crime 

organizado. Infelizmente, a violência está crescendo devido a essa impunidade ao 

crime organizado.  

 Esta Subcomissão, Sr. Presidente, sem dúvida nenhuma, vai fazer um papel 

importantíssimo no combate ao crime organizado.  
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 Nós temos pessoas muito qualificadas — o Deputado José Priante é o nosso 

Presidente da Comissão —, e tenho certeza que S.Exa. colocará Relatores e Sub-

Relatores que levarão... 

 (O microfone é desligado.) 

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

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

Lobbe Neto, do PSDB de São Paulo. (Pausa.) 

 Concedo a palavra ao Deputado Felipe Bornier, do PSD do Rio de Janeiro. 

 O SR. FELIPE BORNIER (PSD-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, gostaria de informar a esta Casa que, na 

segunda-feira, chegaram ao Congresso Nacional os estudantes que participam do 

novo formato do Programa Estágio-Visita.  

 Então, eu gostaria de convidá-los a participarem amanhã, a partir das 9 horas, 

no Plenário 1, Plenário da Comissão de Constituição e Justiça, de um bate-papo 

informal, que mostra essa nova interatividade, essa oportunidade de incluir a 

juventude na pauta da Câmara dos Deputados. 

 Então, convido a todos os amigos, nobres Deputados Federais, a estarem no 

Plenário 1 para participarem desse bate-papo, onde estarão mais de 60 jovens com 

vontade de ter consciência política para discutir os problemas do País, de forma 

democrática, demonstrando vontade de participar e de construir um Brasil cada vez 

melhor. 

 Muito obrigado. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 
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O SR. FELIPE BORNIER (PSD-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, participei na última sexta-feira, na Assembleia 

Legislativa do Paraná, em Curitiba, do Lançamento do Programa Câmara Itinerante, 

uma iniciativa do Presidente da Casa, Eduardo Cunha. 

O “Câmara Itinerante” vai visitar as 27 Unidades da Federação. A ideia é 

promover uma ampla discussão com a sociedade e permitir a participação de todos 

nos debates que envolvem a reforma política, o pacto federativo, entre outros temas. 

O objetivo é colher sugestões de gestores municipais e estaduais e da 

população que pode participar de todas as edições do “Câmara Itinerante” pelo disk-

Câmara e pelo portal e-Democracia. 

Na agenda de compromissos que cumprimos em Curitiba, também visitamos 

a escola alternativa que atende crianças com deficiência. Esse foi o pontapé inicial 

para o lançamento da Comissão Permanente em Defesa dos Direitos das Pessoas 

com Deficiência. 

Distribuímos,  inclusive, uma cartilha nacional sobre o autismo que 

produzimos na Segunda Secretaria. Nosso objetivo é orientar famílias de todo país a 

identificar sinais da doença que atinge mais de dois milhões de pessoas no Brasil e 

cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. 

Ainda quero deixar registrado, Senhor Presidente, a campanha da Câmara 

dos Deputados programada para o Dia Mundial da Conscientização sobre o 

Autismo, celebrado no dia 2 de abril. Como marco para o lançamento da campanha, 

a fachada do Congresso Nacional será iluminada na cor azul. 

Obrigado, Senhor Presidente! 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Com a palavra o Deputado Lúcio 

Vale, do PR do Pará. 

 O SR. LÚCIO VALE (PR-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho 

aqui hoje para registrar minha preocupação com o Município de Capitão Poço, no 

Pará, que, no domingo passado, sofreu com uma forte chuva que inundou toda a 

cidade, causando grandes transtornos à população. A chuva destruiu ruas, asfaltos, 

casas, pontes, deixando os munícipes realmente desabrigados. 

 E venho a esta tribuna pedir ao Governo Federal que envide esforços para 

que a gente possa buscar recursos a fim de amenizar o sofrimento do povo da 

minha querida cidade de Capitão Poço. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

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

Rodrigues, do PSOL do Pará. 

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

Presidente, peço a V.Exa. que considere lido meu discurso e, se possível, divulgado 

nos meios de comunicação da Casa.  

 No dia 22 passado, comemorou-se o Dia Mundial da Água. No documentário 

Flow — Por Amor à Água, o poeta Wystan H. Auden diz que você pode até viver 

sem amor, mas não conseguirá viver sem água. Essa é uma verdade inquestionável.  

 Nosso País tem um percentual enorme de recursos hídricos do planeta, 

inclusive de água potável ou “potabilizável”, e temos grande parte das populações 

urbanas e rurais sem acesso à água, ou seja, lhes é negado o direito à vida digna. 
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 Então, expresso minha manifestação para que esse bem não seja 

transformado em mercadoria, precificado como vem sendo feito, “comoditizado” 

como vem sendo feito, e negado como direito à vida de grande parte dos habitantes 

deste País tão rico em recursos hídricos. 

 Muito obrigado. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no último domingo, 22, foi comemorado o 

Dia Mundial da Água. Mas será mesmo que há o que comemorar? 

Vivemos em escala planetária uma verdadeira crise civilizatória. E, sem 

dúvida, uma das faces mais dramáticas é a que se expressa pela cada vez mais 

frequente crise hídrica, intencionalmente produzida, como nosso país tem vivenciado 

de forma aguda nos últimos meses.  

A vida humana para se perpetuar precisa da água, mas não da água 

precificada e mercantilizada. 

Como diz o poeta Wystan Hugh Auden no documentário “Flow – por amor a 

água”,  milhares de pessoas podem vivem sem amor, mas não sem água. Se não 

nos ocuparmos, aqui, em pensar a crise hídrica nacional e mundial e deixarmos de 

garantir ao nosso povo a água como um direito elementar, todas as demais 

demandas humanas perderão o sentido de existir. 

Não estamos discutindo sobre um futuro longínquo. Já vivemos, hoje, os 

graves problemas em consequência da poluição, falta de tratamento e saneamento 

que colocam constantemente em risco a água potável. A crise da água é problema 
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presente e não é de hoje que é tratada como produto. A chamada comoditização da 

água se agravou a partir dos anos 1990, quando o Banco Mundial promoveu os 

serviços de água no mercado internacional. Aquela era a década que marcou o 

boom das privatizações selvagens e, com isso, o Banco convenceu alguns países a 

privatizar a distribuição de água para a população. 

Ocorre que quando um direito é transformado em mercadoria, pouquíssimos 

desfrutam de elevados lucros à custa do sofrimento de milhões. Foi o que aconteceu 

em vários países em todo o mundo e também na América Latina. As empresas, uma 

vez proprietárias desse bem, elevaram o preço da água e a população sentiu e 

protestou. Basta lembrarmos da Guerra da Água que ocorreu em Cochabamba, na 

Bolívia em 2000, quando multinacionais passaram a controlar a água. A população 

pobre e miserável foi impedida até mesmo de furar poços e de reservar água da 

chuva. A ira desse povo levou à queda do ex-ditador Hugo Banzer. Nos anos que 

seguiram, a água foi reestatizada ali e também em outros países como Uruguai. 

Vivemos, portanto, uma quadra histórica na qual a água não vem sendo 

reconhecida e respeitada como um direito fundamental humano. Pelo contrário, aqui 

no Brasil não temos, como no Uruguai, uma legislação que garanta que o 

abastecimento de água seja prestado exclusiva e diretamente por pessoas jurídicas 

estatais. Enquanto isso, sofremos diversas tentativas de privatização da nossa água. 

Celebrar o Dia Mundial da Água significa reiterar a luta pela vida e pela 

preservação de um requisito indispensável para a conquista da plena felicidade 

humana. 

É esta conclamação que peço que fique registrada nos anais do parlamento 

brasileiro.  
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra à Deputada 

Geovania de Sá, do PSDB de Santa Catarina. S.Exa. tem 1 minuto. 

 A SRA. GEOVANIA DE SÁ (PSDB-SC. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, a cidade de Florianópolis completou 

ontem 289 anos de emancipação politico-administrativa. E, ainda em tempo, eu 

gostaria de registrar meus cumprimentos à minha capital, a capital de todos os 

catarinenses. 

 Florianópolis é a Ilha da Magia, terra das belezas naturais mais 

deslumbrantes, do sotaque açoriano, ilha das mais de 40 praias que com suas 

peculiaridades abrigam famílias em um mar sossegado, onde atletas ali se dirigem 

também para competições esportivas. 

 Florianópolis da Lagoa da Conceição, de Jurerê Internacional, das ostras, do 

centro histórico, da figueira da Praça XV, do mercado público. A Florianópolis dos 

gaúchos, dos catarinenses, dos paulistas, dos argentinos, do calor humano e do 

povo acolhedor. 

 Sr. Presidente, Srs. Deputados, a nossa capital é linda e apaixonante e 

merece todos os cumprimentos. 

 Parabéns, Florianópolis! 

 Muito obrigada. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Seu pronunciamento será divulgado 

no programa A Voz do Brasil.  

 V.Exa. será atendida, nobre Deputada. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA 
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 A SRA. GEOVANIA DE SÁ (PSDB-SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a cidade de Florianópolis 

completou ontem 289 anos de emancipação politico-administrativa e ainda em 

tempo, senhor presidente, quero registrar meus cumprimentos à minha capital, a 

capital de todos os catarinenses. Sinto-me muito feliz em morar no meu estado e 

muito orgulhosa em ter como capital uma das mais belas cidades do mundo. 

 Florianópolis é a Ilha da Magia, a terra das belezas naturais mais 

deslumbrantes, a cidade do sotaque açoriano que dá vida às mais belas estórias. A 

Ilha das mais de 40 praias que com suas peculiaridades abrigam famílias em um 

mar sossegado ou atletas e badaladas competições esportivas nas cobiçadas 

ondas. 

 Florianópolis da Lagoa da Conceição, de Jurerê Internacional, do Riozinho, 

das ostras, do centro histórico, da figueira da Praça XV, do mercado público. Floripa 

dos gaúchos, dos paulistas, dos argentinos, do calor humano e do povo acolhedor. 

 A Capital das belezas naturais também é a capital da qualidade de vida. Em 

2015 Florianópolis ficou em primeiro lugar em um ranking elaborado pela Delta 

Economics & Finance para o site da Revista Exame, como a melhor cidade do Brasil 

para criar os filhos. 

 Senhores deputados, nossa capital é linda e apaixonante e merece todos os 

cumprimentos. Parabéns Florianópolis! 

 Muito obrigada! 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra, pelo PSB de 

Pernambuco, ao Deputado Gonzaga Patriota. 
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 O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu vou fazer aqui um pronunciamento, e peço a 

V.Exa. que encaminhe o seu registro porque é um pouco grande, em que eu falo do 

nosso transporte: 70% do transporte de carga no Brasil é feito por rodovias, apenas 

30% por ferrovias. Isto é um absurdo! 

 Na última greve dos caminhoneiros, à qual dei total apoio, o Brasil 

praticamente parou por não ter a opção do transporte ferroviário. E o que a gente faz 

aqui é um apelo à Presidente Dilma. 

  Projeto de minha autoria se transformou na Lei nº 9.030, que faz a Ferrovia 

Transnordestina: sai do Maranhão, passa pelo Piauí, corta a metade de 

Pernambuco, vai ao Ceará, e está parada há mais de 3 anos.  

 Como ferroviário que continuo sendo, eu quero fazer esse apelo para que o 

Governo volte a dar prioridade ao transporte ferroviário no Brasil, e obviamente 

também aos nossos caminhoneiros que estão passando por difícil situação. 

 Sr. Presidente, peço a V.Exa. que dê divulgação ao meu pronunciamento.  

 Obrigado. 

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

Deputado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, rodovias transportam três vezes mais cargas 

que ferrovias, mas custo é seis vezes maior. Os protestos de caminhoneiros no 

início do mês paralisaram estradas em mais de 10 Estados, comprometendo o 

transporte e o abastecimento de produtos em algumas cidades do País. A imprensa, 
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e especialmente, os blogueiros evidenciaram a dependência do Brasil do transporte 

rodoviário, que cresce a cada ano, apesar de ser seis vezes mais caro que as 

ferrovias. 

 Em 2012, 67% da carga transportada pelo Brasil foi movimentada por 

rodovias (1.064 bilhões de toneladas por quilômetro), enquanto 18% passaram por 

ferrovias (298 bilhões de toneladas por quilômetro). Os dados são da pesquisa 

“Custos Logísticos no Brasil”, divulgada em 2013 pela empresa de consultoria 

logística Ilos. 

 Em 2006, as rodovias respondiam por 65% do transporte, enquanto as 

ferrovias tinham mais de 20%. Segundo especialistas, a dependência das rodovias é 

até maior do que os números mostram. “Se você tirar o minério de ferro do total das 

cargas transportadas [por ferrovias], então o total transportado via caminhão vai para 

78%”, diz o economista Josef Barat, ex-diretor da Anac (Agência Nacional de 

Aviação Civil). O Brasil é o único país onde predomina o caminhão. 

 Dentre os países com dimensões continentais, o Brasil é o único que decidiu 

“encurtar as distâncias” por meio das rodovias. Os Estados Unidos, que, sem 

considerar o Estado do Alaska, é menor do que o Brasil tem uma malha ferroviária 

sete vezes maior: são 228 mil km contra 29 mil km. 

 França, Alemanha e Índia, cujas áreas são menores que a do Brasil, também 

possuem malha mais desenvolvida. Hoje, o Brasil tem a mesma quantidade de 

ferrovias que em 1922. O estudo do Ilos ainda mostra que, para transportar mil 

toneladas de carga em uma ferrovia brasileira, é preciso gastar R$ 43 por 

quilômetro. Já nas rodovias esse valor é de R$ 259 (seis vezes mais). 
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 Com isso, Senhor Presidente, os custos com transporte estão aumentando no 

Brasil, alcançando 11,5% do PIB em 2012 — considerando gastos com transporte, 

estoque, armazenamento e administrativo. Nos EUA, esses custos equivalem a 

8,7% do PIB.  

 Segundo o diretor-geral do Ilos e professor aposentado da UFRJ, Paulo 

Fleury, o crescimento da economia nas duas últimas décadas ampliou os locais de 

produção, “aumentando o volume e as distâncias do transporte”. Mas como a malha 

ferroviária não ampliou sua oferta, a tarefa de escoar a produção coube ao 

transporte rodoviário. 

 É muito mais fácil e barato construir rodovia do que ferrovia. Foi o que 

aconteceu. As ferrovias foram minguando e as rodovias foram crescendo sem 

concorrência. Não foi uma questão de escolha. Não houve escolha nenhuma, foi má 

gestão. 

 Fleury lista uma sucessão de erros que afastou a ferrovia da realidade 

brasileira, como as privatizações “sem planejamento” da década de 1990. A rede 

ferroviária era federal (antes das privatizações), mas dava R$ 1 bilhão de prejuízo.  

 Então a ferrovia minguou com a falta de investimentos. Em 1994 e 1995, eles 

quebraram a malha em seis pedaços e privatizaram a rede. Mas foi uma decisão 

errada. A rede acabou ficando sem conexão, se tornaram ilhas isoladas. Foi um erro 

do planejamento da privatização. 

 Hoje, diz, o governo tem garantido investimentos, mas as obras estão todas 

atrasadas por problemas de gestão, como a troca de construtoras, alterações de 

projeto e dificuldades para se fazer desapropriações. 
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 O investimento foi feito, mas foi mal gerenciado. Atrasou tudo. A ferrovia 

Norte-Sul (que teve um trecho inaugurado em 2014) era para ficar pronta há quatro 

anos. Outros projetos também estão paralisados. 

 Entre 2011 e 2014, Senhor Presidente, foram concluídos 913,7 km de 

ferrovias, segundo o Ministério dos Transportes. A principal entrega foi a do trecho 

da FNS (Ferrovia Norte-Sul) que vai de Palmas (TO) a Anápolis (GO). Esse pedaço 

ficou pronto em maio do ano passado, mas começou a operar comercialmente no 

fim de fevereiro deste ano. 

 Iniciadas na década de 1980, as obras foram retomadas só em 2007, durante 

a gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A promessa inicial era entregá-

la até 2010. O outro trecho em construção dessa ferrovia vai de Ouro Verde (GO) a 

Estrela D’Oeste (SP), que deveria ter sido entregue no ano passado, mas tem 

previsão agora para dezembro de 2015. 

 A outra ferrovia atualmente em construção é a FIOL (Ferrovia Integração 

Oeste-Leste), que tem 1.527 km de extensão em três trechos, saindo de Ilhéus (BA), 

passando por Caetité (BA) e Barreiras (BA) até chegar a Figueirópolis (TO), onde vai 

se interligar com a FNS. A obra está prevista para ser entregue até o fim de 2016. 

 Para o professor de engenharia mecânica da UFJF (Universidade Federal de 

Juiz de Fora) Fernando Marques, pelo tamanho do Brasil, é preciso investir ainda 

mais. O governo tem feito alguns investimentos na área, inclusive com a ferrovia 

Norte-Sul, a Oeste-Leste, mas ainda é pouco pelo tamanho do País. Porque não 

adianta só ter malha, você tem que ter infraestrutura. É preciso construir terminais 

adequados. É preciso ter estrutura para a carga chegar adequadamente e que junte 

uma quantidade suficiente para o trem levar. 
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 Marques calcula que a construção de uma ferrovia seja até 4 vezes mais cara 

que a de uma rodovia. No entanto, diz, o investimento vale a pena. 

 O custo é mais caro, já que a ferrovia é um investimento do tipo industrial, os 

materiais são muito mais sofisticados. Mas o custo operacional é bem mais barato, 

principalmente se considerarmos o custo de cargas de alta densidade que são 

transportadas em longas distâncias. 

 Toda essa realidade vivenciada pelo nosso país me deixa muito 

decepcionado, Senhor Presidente. Sou autor do projeto de lei nº 1.125/88, que inclui 

a ligação ferroviária de Pernambuco na relação descritiva das ferrovias no Plano 

Nacional de Viação, instituído pela lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973. A 

conhecida e falada Ferrovia Transnordestina que caminha a passos cada vez mais 

lentos e alguns trechos com obras totalmente paralisadas. 

 Esse projeto de minha autoria foi transformado na Lei Ordinária 9.060/1995, 

que Inclui ligações ferroviárias na Relação Descritiva das Ferrovias do Plano 

Nacional de Viação, instituído pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973. 

 Em 1988, há 27 anos, Senhor Presidente, eu já me preocupava com a 

questão do nosso transporte, e especialmente, a criação da Ferrovia Trasnordestina. 

Tivessem os governos brasileiros essa mesma preocupação, nossa realidade seria 

outra. Estamos pagando caro pela inoperância do governo federal em finalizar uma 

obra de importância vital para o povo brasileiro, e especificamente, para a sofrida e 

carente Região Nordeste.  

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Pelo PSB do Paraná, com a palavra o 

Deputado Luciano Ducci. V.Exa. dispõe de 1 minuto. 
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 O SR. LUCIANO DUCCI (PSB-PR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, gostaria aqui de destacar a inauguração do Programa 

Câmara Itinerante, que aconteceu em Curitiba na última sexta-feira, com a presença 

do Presidente da Casa, Deputado Eduardo Cunha, de vários Prefeitos, Vereadores, 

Deputados Estaduais, Deputados Federais.  

 Na ocasião, foi feita uma grande discussão sobre reforma política, pacto 

federativo.  

 Trata-se de evento muito importante, que deu início a um novo 

relacionamento da Casa com as comunidades locais. 

 Sr. Presidente, no período da tarde, lançamos também a cartilha sobre o 

autismo, elaborada pela 2ª Secretaria, na Escola Especial Alternativa, que atende 

101 crianças com autismo, o que mostra o interesse da Câmara dos Deputados 

nessa atividade social.  

 Sr. Presidente, peço a V.Exa. considere lido meu pronunciamento e autorize a 

sua divulgação no programa A Voz do Brasil e nos meios de comunicação da Casa. 

 Muito obrigado.   

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

Deputado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 O SR. LUCIANO DUCCI (PSB-PR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho aqui destacar a inauguração do 

programa Câmara Itinerante, pelo Presidente Eduardo Cunha, na última sexta-feira, 

em Curitiba, minha cidade, com debate sobre a reforma política e o pacto federativo. 
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A Capital do Paraná foi primeiro destino do projeto, que deve seguir em 26 estados 

até o final de 2016. 

 Foi uma oportunidade de aproximar a Câmara dos Deputados da sociedade e 

levar as discussões de temas tão importantes aos Estados. O evento, que 

aconteceu na Assembleia Legislativa do Paraná atraiu vereadores, prefeitos, 

deputados e movimentos da sociedade que entregaram sugestões, por escrito, para 

a reforma política e o pacto federativo.  

 No mesmo dia, à tarde, o Presidente Eduardo Cunha acompanhado de 

Deputados Federais, visitou a Escola Especial Alternativa, que atende 101 crianças 

com deficiência. No local, foi lançado oficialmente a cartilha laborada pela Segunda-

Secretaria da Mesa Diretora desta Casa sobre a importância da conscientização do 

Autismo. O presidente também anunciou as ações da campanha da Câmara 

relacionadas ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, que acontece no 

próximo dia 2 de abril, e que incluem a iluminação da fachada do Congresso 

Nacional na cor azul.  

 Sr. Presidente, que este pronunciamento seja inserido no programa A Voz do 

Brasil e nos canais de comunicação desta Casa. 

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

Pastor Eurico, do PSB de Pernambuco. 

 O SR. PASTOR EURICO (PSB-PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

gostaria de aproveitar esta oportunidade para dizer, tal quais os companheiros aqui 

têm falado, da nossa preocupação com nossos universitários que dependem do 

FIES. Precisamos de uma posição urgente do Governo porque cada vez mais a 

situação se agrava.  
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 Por outro lado, estamos preocupados com a demanda da população, indo de 

encontro exatamente ao posicionamento aqui tomado, quando o Fundo Partidário foi 

triplicado no Orçamento. Existe dinheiro para tantas coisas, mas, quando se trata da 

educação, deixa a desejar.  

 Lamentavelmente, estamos tendo dificuldades em todos os locais do Brasil. 

Precisamos solucionar essa questão, uma vez que nossos estudantes universitários 

dependem do FIES e porque as faculdades também estão fazendo cobranças. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

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

Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro. 

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

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foram instaladas na última semana as 

Comissões que tratam das medidas provisórias que preveem modificações no 

seguro-desemprego, no auxílio-doença e na pensão. 

 E, de antemão, quero dizer que foi realizado um estudo pelo G1 nesta Casa, 

onde os Parlamentares foram questionados se eram favoráveis exatamente à 

regulamentação do Imposto sobre Grandes Fortunas — IGF, e aproximadamente 

60% dos Deputados disseram que eram favoráveis. 

 Então, o que se pretende arrecadar, a partir das medidas implementadas com 

essas MPs, principalmente as que incidem sobre os trabalhadores, pode ser 

realizado de outra forma. Que possamos regulamentar exatamente o Imposto sobre 

Grandes Fortunas, para que o trabalhador brasileiro e aqueles que efetivamente 
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mais precisam das ações e da garantia dos seus direitos, por parte do poder público, 

não tenham que pagar essa conta. 

 Obrigado. 

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

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

Brito, do PT do Acre. 

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

nobres Deputadas e Deputados, quero dar como lido e gostaria que fosse divulgado 

nos órgãos de comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil dois 

pronunciamentos de minha autoria. 

 O primeiro trata do relançamento, ocorrido na semana passada, da Frente 

Parlamentar de Apoio aos Povos Indígenas, coordenado pelo Deputado Ságuas 

Moraes, da qual eu faço parte.  

 Venho do Acre, um Estado amazônico que tem 15 nações indígenas. E o 

compromisso da nossa Frente é o de barrar a PEC 215 e fortalecer os direitos 

indígenas. 

 O segundo trata de um fato ocorrido esta semana, na Universidade Federal 

do Acre, da qual sou professor. Foi acolhida a primeira estudante no curso de 

Educação Física — a estudante Raysa Braga — que tem Síndrome de Down. Então, 

é uma política inclusiva importante da Universidade, com a qual temos que trabalhar 

em todos os níveis da educação. 

 Muito obrigado. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 
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 O SR. LEO DE BRITO (PT-AC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tivemos, na semana passada, o relançamento 

da Frente Parlamentar de Apoio aos Povos Indígenas, sob a coordenação do 

Deputado Ságuas Moraes (PT/MS), com a presença de representantes de mais de 

20 etnias, de vários Estados. Tenho a honra de integrar essa frente, da qual fazem 

parte 211 Parlamentares desta Casa. 

 Nossa prioridade na Frente é apresentar resistência à Proposta de Emenda à 

Constituição, PEC 215, que transfere do Executivo para o Legislativo a prerrogativa 

de demarcação de terras indígenas, defendida pela bancada ruralista. Essa PEC é 

um retrocesso aos direitos dos mais de 300 povos indígenas existentes no Brasil.  

 Consideramos um atentado às boas intenções do poder constituinte originário 

explicitadas nos artigos 231 e 232 da Constituição, um desrespeito às políticas 

indigenistas referentes ao direito a suas terras tradicionalmente ocupadas e de 

assistência aos povos indígenas já conquistadas até aqui. Estamos juntos para 

consolidar os direitos dos indígenas às suas terras tradicionalmente ocupadas e 

demais direitos indígenas.  

 Nosso compromisso é também em defender políticas voltadas para a 

educação da juventude indígena, no ensino fundamental, médio e qualificação 

técnica, que são focos centrais do meu mandato. Além disso, a frente se propõe a 

garantir aos índios medidas de acesso à moradia, água e atendimento médico, 

direitos de todo cidadão. 

 Como Deputado Federal pelo Acre, um Estado com uma diversidade cultural 

gigantesca, com 2.390.112 hectares de terras indígenas, o equivalente a 14,55% do 

seu território, e cerca de 15 povos indígenas, não posso me furtar a essa causa. 
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Essa é a nossa luta e aqueles que passarem na nossa frente vão ter que sair, 

porque a sociedade não vai compactuar com o retrocesso. 

 O SR. LEO DE BRITO (PT-AC. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero compartilhar com esta Casa uma notícia 

que, infelizmente, ainda é novidade para o meu Estado e certamente para outros do 

Brasil. A Universidade Federal do Acre, da qual sou professor, recebeu nesta 

semana sua primeira aluna com Síndrome de Down, no curso de licenciatura em 

Educação Física.  

 Esta estudante especial chama-se Raysa Braga, ela cursou todo o ensino 

fundamental em uma escola estadual regular do Acre e foi aprovada no Enem 2015. 

É um exemplo de que, ainda que lentamente, estamos avançando na política 

educacional de inclusão, que ainda precisa ser amplamente debatida e colocada em 

pauta.  

 Prova deste avanço, os dados do Censo Escolar divulgados pelo MEC na 

última semana indicam crescimento expressivo em relação às matrículas de alunos 

com deficiência na educação básica regular. Estatísticas indicam que no ano de 

2014, 698.768 estudantes especiais estavam matriculados em classes comuns. 

 De acordo com o MEC, em 1998, cerca de 200 mil pessoas estavam 

matriculadas na educação básica, sendo 13% em classes comuns. Em 2014, eram 

quase 900 mil matrículas e 79% delas em turmas comuns. O percentual de inclusão 

de alunos especiais em classes comuns subiu estão para 93%. 

 Como professor e membro da Comissão de Educação, e acima de tudo como 

cidadão, me sinto imensamente feliz com essas notícias e me comprometo a 

contribuir com essa discussão. Como todos sabemos, a Constituição Federal prevê 
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a educação como direito de todos, dever do Estado e da família, com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 Portanto, é de fundamental importância que os sistemas educacionais se 

adequem para transformar as escolas públicas e também as universidades em 

instituições que respeitam e valorizem as diferenças sociais, culturais, físicas e 

emocionais e atendam às necessidades educacionais de cada aluno.  

 Muito obrigado. 

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

Major Olimpio, do PDT de São Paulo. 

 O SR. MAJOR OLIMPIO (PDT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

gostaria de registrar a lamentável morte do 22º policial no Estado de São Paulo. 

 Ontem, por volta das 18 horas, o Cabo Spencer William, Cabo William, do 2º 

Batalhão de Choque, chegando em casa, na Zona Norte de São Paulo, foi atacado 

por quatro marginais, que estavam em um automóvel Passat. Ele foi morto com 

vários tiros.  Repito, este é o 22ª policial executado no Estado de São Paulo. 

 Esta semana temos uma expectativa, uma vez que, neste momento, no 

Colégio de Líderes, está-se discutindo uma pauta de segurança pública e nela estão 

incluindo projetos que majoram a pena para aqueles que ataquem agentes públicos 

da segurança pública do sistema prisional da Justiça. 

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

Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina. 

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

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de destacar que a Confederação 
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Nacional da Indústria — CNI, lança nesta terça-feira, hoje à noite, aqui em Brasília, a 

Agenda Legislativa da Indústria 2015.  

 O trabalho é a principal contribuição do setor para a criação de um ambiente 

de negócios mais propício para o desenvolvimento das empresas brasileiras com a 

indicação das propostas em análise no Congresso Nacional capazes de reduzir a 

burocracia, simplificar tributos e estimular investimentos. 

 São 15 projetos prioritários, entre tantos. 

 Eu quero destacar entre os projetos o da terceirização, o PL nº 4.330, de 

2004. Eu acredito que este é o projeto mais importante que o nosso Presidente 

Eduardo Cunha vai colocar em votação no dia 7 de abril. 

 Sr. Presidente, peço a V.Exa. o meu pronunciamento seja divulgado nos 

meios de comunicação da Casa. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. Pronuncia o seguinte 

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de destacar que a 

Confederação Nacional da Indústria — CNI lança nesta terça-feira, 24, em Brasília, a 

Agenda Legislativa da Indústria 2015. O trabalho é a principal contribuição do setor 

para a criação de um ambiente de negócios mais propício para o desenvolvimento 

das empresas brasileiras, com a indicação das propostas em análise no Congresso 

Nacional capazes de reduzir burocracia, simplificar tributos e estimular 

investimentos. Este ano, a CNI selecionou 15 projetos considerados prioritários, 

levando em consideração a seleção de matérias que não gerem despesa pública e 

tenham impactos positivos para todos os setores produtivos. O foco da entidade está 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  SEM SUPERVISÃO 
 Número Sessão: 045.1.55.O           Tipo: Delibera tiva Ordinária - CD                                                     
 Data: 24/03/2015  Montagem:  
 
 

 46

na redução dos custos trabalhistas e tributários, na questão ambiental e nos 

entraves ao funcionamento do setor. Além disso, a CNI também elencou projetos 

que se destacam por construir uma legislação mais amigável para pesquisas, 

exploração e produção com recursos da biodiversidade. Para que fique registrado 

nos arquivos desta Casa e seja divulgado pelos veículos de imprensa da Câmara e 

na Voz do Brasil, detalho alguns projetos prioritários deste ano: 

 - Terceirização (PL 4330/2004) 

 A falta de regulamentação da terceirização é fonte de insegurança a 

empresas e empregados prestadores de serviços, ameaçando milhões de empregos 

formais em toda a economia. Pesquisa da CNI mostra que 70% das empresas do 

setor utilizam serviços terceirizados e 57% teriam sua competitividade prejudicada 

caso sejam impedidas de contratá-los. Na terceirização prevalecem os serviços 

especializados e diretamente ligados às etapas produtivas, não se resumindo aos 

serviços auxiliares. A terceirização não pode ser confundida com precarização das 

relações de trabalho. 

 - NR 12 (PDC 1408/2013)  

 A Norma Regulamentadora no 12 (NR 12) é o marco legal brasileiro de 

segurança na operação de máquinas e equipamentos no setor industrial. Em 2010, a 

norma foi alterada com o objetivo de alinhar o padrão do país aos aplicados na 

União Europeia mas, devido à alta complexidade, a norma se mostrou inexequível, 

técnica e economicamente. Para a CNI, as normas devem equilibrar a máxima 

proteção e segurança do trabalhador com a sustentabilidade do processo produtivo. 

 - Acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado 

(PLC 02/2015) 
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 A pesquisa com recursos da biodiversidade abre caminho para enorme 

avanço científico no futuro, gerando benefícios para toda a sociedade brasileira. A 

proposta reforma o marco legal em vigor, que impôs grandes restrições à pesquisa 

no País, reduz a burocracia e define regras para o acesso e repartição dos 

benefícios obtidos pela exploração econômica de produtos oriundos de recursos da 

biodiversidade (patrimônio genético) e do conhecimento tradicional associado. 

 Muito obrigado. 

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

Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, por 1 minuto. (Pausa.) 

 Concedo a palavra ao Deputado Carlos Gaguim, do Tocantins, por 1 minuto. 

 O SR. CARLOS HENRIQUE GAGUIM (Bloco/PMDB-TO. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, peço a V.Exa. que considere lido e divulgue nos meios de 

comunicação da Casa pronunciamento em que trato da alteração do art. 6º da PEC 

nº 352, que unifica as eleições — que, por coincidência, acontecerão em 2018 — e 

prorroga o mandato dos atuais Prefeitos e Vereadores, que será discutido na 

reforma política.  

 O País não aguenta tantas eleições. Essa assunto já está sendo discutido, 

mas queremos incluir na reforma política o mandato, que vai coincidir em 2018, sem 

reeleição depois. Assim, além de evitarmos gastos para o País, eu tenho certeza de 

que haverá meios de Prefeitos e Vereadores planejarem os seus mandatos. 

 Esta será a nossa contribuição. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 
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O SR. CARLOS HENRIQUE GAGUIM (Bloco/PMDB-TO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna 

para solicitar esforços dos nobres colegas desta Casa Legislativa para darmos 

andamentos na reforma política tão esperada e necessária para o nosso País. 

Quero comunicar que no meu entendimento devemos alterar o art. 6º da PEC 352, 

unificando as eleições para todos os cargos elegíveis no ano de 2018, prorrogando 

assim o prazo do atual mandato dos prefeitos e vereadores em mais 2 anos, ou seja, 

nesta proposta não haveria eleições municipais em 2016 e no ano de 2018 ocorreria 

eleições para todos os cargos em um único pleito eleitoral e a partir desta data não 

seria mais permitida a reeleição. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao nobre e amigo 

Deputado Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina. 

 O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. colegas Parlamentares, hoje, às 20 horas, participaremos 

de mais uma reunião importante da posse da Diretoria da Frente Parlamentar do 

Cooperativismo — FRENCOOP. 

 Não poderíamos deixar de fazer parte dessa iniciativa, mais uma vez, pois é 

uma das atuações deste Deputado, haja vista a importância do cooperativismo para 

a economia brasileira e a maioria dos países do mundo que tanto tem defendido 

aqui no Congresso Nacional com convicção. 

 Parabenizo o Márcio, Presidente da Organização das Cooperativas do Brasil 

e a FRENCOOP que, desde 1986, atua com o objetivo de promover a sustentação 

política e o cooperativismo brasileiro, sempre trabalhando solidária e 
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coordenadamente para levantar a bandeira do cooperativismo em Comissões e 

plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

 Sr. Presidente, gostaria que V.Exa. desse ampla divulgação do meu 

pronunciamento nos meios de comunicação desta Casa. 

 Muito obrigado. 

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

Deputado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o meu pronunciamento versa fala sobre a 

adesão deste Deputado à FRENCOP — Frente Parlamentar do Cooperativismo. 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na qualidade de Deputado Federal 

pelo sexto mandato consecutivo, membro da Frente Parlamentar em Defesa do 

Cooperativismo há mais de 12 anos aqui na Câmara dos Deputados tomo a palavra 

nesta oportunidade, tomo a palavra nesta oportunidade para falar de minha adesão 

mais uma vez à bancada suprapartidária em defesa dos interesses cooperativistas 

na atual Legislatura. 

 Não poderíamos deixar de fazer parte dessa iniciativa, pois é uma das 

atuações deste deputado, haja vista a importância que o cooperativismo tem para a 

economia brasileira, que tanto tenho defendido com convicção. 

 Parabenizo a Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB e a Frente 

Parlamentar do Cooperativismo – FRENCOOP, que desde 1986 atuam com o 

objetivo de promover a sustentação política ao cooperativismo brasileiro, sempre 
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trabalhando solidária e coordenadamente para levantar a bandeira do 

cooperativismo em comissões e plenários da Câmara e do Senado. 

  “Instalada pela primeira vez em 1986, a 

FRENCOOP está em evidência no Poder Legislativo 

desde a Constituinte, período em que inseriu a criação de 

cooperativas e a sua autogestão entre os direitos e 

garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros, 

conforme dispõe o art. 5º da Constituição Federal de 

1988. Ao longo de mais de duas décadas de atuação, a 

Frente promoveu participação significativa no debate com 

os Três Poderes da República, ao mesmo tempo em que 

aproximou os líderes cooperativistas do processo político-

decisório, sendo um elemento fundamental para a 

representação política do Sistema OCB junto aos 

formadores de opinião”. 

 A FRENCOOP atua em conjunto com a OCB e respondem hoje por 6,8 mil 

cooperativas em todo o Brasil, divididas em 13 ramos de atuação, somando mais de 

11,5 milhões de associados e gerando em torno de 340 mil empregos diretos. 

  “Atualmente, a FRENCOOP é composta por 

Parlamentares, Deputados Federais e Senadores da 

República. Todo esse esforço tem se concretizado em 

vitórias do setor no Congresso Nacional, e a meta é 

intensificar as ações e continuar trabalhando para garantir 
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um ambiente político e legal favorável para o crescimento 

do Sistema Cooperativista Brasileiro". 

 Esperamos que o objetivo da Frente Parlamentar do Cooperativismo, 

bancada formada por Deputados e Senadores, continue dando subsídios para que 

os anseios de nossas cooperativas permaneçam e sejam ampliados, pois o 

resultado é sentido não só na nossa economia, mas também para estimular este 

importante setor de nossa sociedade. A autoestima de todos os cooperados 

agradece! 

 Termino este pronunciamento registrando que pretendo me fazer presente na 

próxima terça-feira, 24 de março, na posse da FRENCOOP, onde na oportunidade 

será lançado a Agenda Institucional do Sistema OCB. 

 Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Voltaremos a falar mais sobre esse 

importante assunto. 

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

Deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo. (Pausa.) 

 Concedo a palavra ao nobre Deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, por 

1 minuto. 

 O SR. CHICO LOPES (PCdoB-CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

gostaria de fazer um apelo para o Presidente da Câmara e para o Ministro da 

Justiça. Encontram-se na Casa militantes da Polícia Federal, que estão distribuindo 

panfletos para dizemos “não” ao PL 6.493, uma vez que a PF pode virar caixa-preta, 

o controle externo pode ser prejudicado, aumentando ainda mais a burocracia, e os 

delegados podem ser transformados em servidores públicos e em agentes de 

polícia, etc. 
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 Isso não é bom para uma instituição tão importante e séria como a Polícia 

Federal. O Ministro tem que conversar com o Presidente desta Casa para que essa 

PEC seja negociada, a fim de que ela não traga dissabores internos na Polícia 

Federal. 

 Nós precisamos dos órgãos de segurança, principalmente a Polícia Federal, 

unidas e capazes para continuar esse trabalho que vêm fazendo no Brasil sobre a 

moralidade das coisas públicas. 

 Este o apelo que eu faço. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

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

Deputado Vitor Valim. S.Exa. dispõe de 1 minuto. 

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

Sr. Presidente e demais Srs. Parlamentares!  

 Hoje, venho à tribuna desta Casa trazer um assunto que deixou todos nós 

cearenses, para não dizer os brasileiros, perplexos. Eu me refiro à matéria veiculada 

ontem na revista Época, que tem circulação em todo o País.  

 Aquele mesmo Ministro, que veio aqui, valentão, acusar Parlamentares, 

muitos, como ele disse, de achacadores — pasmem, vocês que nos assistem, que 

nos escutam, através de toda a mídia da TV Câmara — durante 3 meses ficava no 

quartinho de uma casa, que servia de sede da residência oficial de Representação 

do Governo do Estado do Ceará. Por 8 anos, o aluguel foi de 18 mil reais.   

 Agora, há uma dúvida deste Parlamentar e de todos os outros: Será que ele 

recebia alguma verba destinada ao auxílio moradia? Aliás, entrei com requerimento 
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pedindo à Presidência da República que nos esclareça, o mais breve possível, essa 

questão, Sr. Presidente.  

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

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

Paulão, PT, Alagoas. 

 O SR. PAULÃO (PT-AL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas 

Parlamentares, na sexta-feira passada, eu tive a oportunidade de participar de um 

importante evento, na cidade de Ouro Branco, sobre o programa de aquisição de 

alimentos, de grande importância para a nossa economia.  

 Nesse ato, Sr. Presidente, havia mais de 2 mil pessoas, congregando 5 

pequenos Municípios. 

 Nesse ato, houve uma reivindicação do setor da mandioca, cuja produção 

beneficia aproximadamente 40 mil pessoas. Só na região do Agreste, são quase 20 

mil famílias. Há uma imensa defasagem do preço da mandioca em relação às outras 

regiões, principalmente à Região Sul, Estado do Paraná. Tive a oportunidade de 

falar com a CONAB. Eu tenho certeza de que o Governo Federal irá fazer essa 

correção.  

 Muito obrigado.  

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 O SR. PAULÃO (PT-AL. Pronuncia o seguinte discurso.) - Senhor Presidente, 

gostaria de fazer um apelo ao governo federal, para que seja dada atenção especial 

aos agricultores familiares que vivem da produção de mandioca em Alagoas. Eles 

enfrentam a maior crise de todos os tempos. Existe uma necessidade urgente de 
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medidas de apoio a esse segmento, pois os preços estão abaixo do custo de 

produção e milhares de agricultores encontram-se numa situação extremamente 

difícil. 

 A intervenção é necessária em virtude do grave quadro social do Estado que 

apresenta o menor índice de desenvolvimento humano do país e que também 

enfrenta crise na produção da cana-de-açúcar, com o fechamento de usinas e a 

consequente demissão em massa de trabalhadores desse setor. 

 Segundo o presidente da Cooperativa Agropecuária de Campo Grande 

(Cooperagro), Eloizio Lopes Junior, a saca de farinha de mandioca está sendo 

vendida a R$45,00. A reivindicação dos produtores é que o governo pague pelo 

menos o custo de produção, que é de R$ 65,00 por saca. 

 Ou seja, para produzir uma saca de farinha de 50 quilos, o agricultor está 

tendo prejuízo de R$20,00. Além disso, o preço está sem atualização desde 2008. 

 Já participei de algumas reuniões na Companhia Nacional de Abastecimento 

(Conab), a fim de discutir esse assunto. Uma das alternativas é o Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA), com recursos provenientes do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). 

 No Nordeste existe um milhão de agricultores familiares que vivem da 

produção da mandioca. Em Alagoas, são 40 mil famílias que dependem do cultivo 

da mandioca, sendo a maior parte delas, mais de 20 mil famílias, habitantes na 

região agreste do Estado. 

 Alagoas é um estado excedentário, onde se produz mais do que se consome 

no mercado local a raiz de mandioca e seus derivados: a farinha que vai à mesa dos 
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nordestinos e também a fécula que serve para fazer a famosa tapioca, uma 

preferência nacional.  

 Foram registradas 33 espécies nativas de mandioca no Estado. A alta 

produtividade favorece a queda do preço do produto. Também há um forte aumento 

no cultivo da mandioca nos demais estados produtores do Brasil, o que favorece 

ainda mais a baixa do preço. De acordo com o IBGE, a produção nacional da 

mandioca em 2014 está estimada em 23,3 milhões de toneladas, 10% superior à 

safra de 2013. Para o ano de 2015 espera-se uma safra de 24 milhões de toneladas. 

 Acredito que todos os esforços devem ser envidados para socorrer os 

agricultores familiares alagoanos. Também devem ser implementadas medidas 

como a utilização da fécula da mandioca na mistura de farinha de trigo para 

fabricação de pães. É uma alternativa bastante viável e ajudará o Brasil a reduzir as 

importações de trigo. 

 Como vimos, o cultivo da mandioca é de grande relevância social e 

econômica. Trata-se da principal fonte de carboidratos, especialmente nos países 

em desenvolvimento. No caso do Brasil, esse cultivo exerce, ainda, um papel 

importantíssimo no fortalecimento da agricultura familiar e na diversificação da 

culinária nacional. 

 Desta forma, peço atenção do governo federal e dos técnicos da Conab e do 

MDS, para que se debrucem sobre essa causa dos agricultores familiares alagoanos 

e respondam a seu pleito de forma rápida. 

 Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado! 

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

Sabino, do Ceará, por 1 minuto. 
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 O SR. CABO SABINO (PR-CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, o Deputado Vitor Valim, que me antecedeu, foi muito feliz 

nas suas colocações. Eu acredito que não era o Ministro; era a pessoa física, o Sr. 

Cid Gomes; não era o Ministro Cid Gomes! Ele disse que fazia declarações como 

Ministro, como público, como privado! Ah, mas eu entendo! Ele estava 

economizando o dinheiro do Ministério! O dinheiro do Ministério da Educação estava 

sendo economizado à custa do povo do Estado do Ceará. Ele disse que pagava 

somente 18 mil reais pelo aluguel mensal! No meu Estado, com 600 reais, dá para 

alugar um apartamento. Mas se tratava somente de um quartinho; a casa estava em 

reforma; só usava uma vaga da garagem, porque havia três; ah, talvez não usasse a 

sauna, não, estava no quartinho da empregada!  

 Muito obrigado.  

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

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

Wilson Filho, da Paraíba, por 1 minuto. (Pausa.) 

 Concedo a palavra ao Deputado Arnaldo Jordy, do PPS do Pará. (Pausa.) 

 Concedo a palavra ao Deputado Padre João, do PT de Minas Gerais. S.Exa. 

dispõe de 1 minuto. 

 O SR. PADRE JOÃO (PT-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

gostaria de informar aos amigos que nós estivemos, na quinta-feira, no gabinete da 

Procuradoria-Geral da República para entregar documentações complementares 

acerca do que o Youssef relatou, na delação premiada, sobre o Senador Aécio 

Neves. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  SEM SUPERVISÃO 
 Número Sessão: 045.1.55.O           Tipo: Delibera tiva Ordinária - CD                                                     
 Data: 24/03/2015  Montagem:  
 
 

 57

 Nós estamos provando, com documentos, a autenticidade da lista de Furnas 

e requerendo ao Procurador Janot a reabertura do processo, para que haja o 

inquérito. Não custa investigar! Investigar não condena ninguém.  

 O que nós estamos pedindo é que ele abra a investigação sobre a 

autenticidade dessa lista de Furnas e sobre o então Governador Aécio Neves, hoje 

Senador, que recebeu recursos. É isso o que nós pedimos. Estamos muito 

confiantes no trabalho do Procurador Rodrigo Janot. Ele está no caminho certo. Não 

custa investigar! 

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

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

Machado. 

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

Presidente, por gentileza, eu gostaria só de fazer um questionamento sobre a 

possibilidade de começarmos o Pequeno Expediente. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Nós vamos começar daqui a 3 

minutos. 

 O SR. ALIEL MACHADO  - Obrigado, Presidente. 

  O Sr. Carlos Manato, nos termos do § 2º do art. 18 

do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, 

que é ocupada pelo Sr. Delegado Edson Moreira, nos 

termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno. 

 O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) - Concedo a palavra ao 

Deputado Pedro Uczai. 
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 O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, boa notícia para o País, boa notícia para aqueles que não 

acreditam na tragédia, no alarmismo, e, sim, no futuro do Brasil. Na classificação de 

risco das entidades internacionais, o Brasil foi colocado na perspectiva e no 

horizonte de um país sólido, de um país que honra os seus contratos e os seus 

compromissos.  

 Portanto, do ponto de vista da gestão pública, estamos no caminho certo.  

 Portanto, O Deputado Carlos Sampaio vai ter dificuldade de justificar essa 

boa notícia, porque ele torce para o “quanto pior melhor”. Espero que o Senador 

Aécio Neves seja investigado agora no caso Furnas, para que os tucanos possam 

enfrentar junto conosco o debate da corrupção neste País. 

 Foi uma boa classificação. Parabéns ao Brasil! Parabéns à Presidenta Dilma, 

que vai construindo, com seriedade e decência, a gestão pública e a economia 

brasileira! 

 O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) - Obrigado, Deputado. 

 O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) - Tem a palavra o Deputado 

Carlos Manato, do Solidariedade do Espírito Santo, por 1 minuto. 

 O SR. CARLOS MANATO (SD-ES. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado. 

 Sr. Presidente, gostaria de registrar que, na sexta-feira, eu estive na cidade 

de Guaçuí, na região do Caparaó, onde a Prefeita Vera inaugurou uma escola de 

ensino fundamental em tempo integral, totalmente custeada com recursos próprios 

da Prefeitura. Então, quero parabenizar a Prefeita por essa inauguração. 

 Na oportunidade, para promover a agricultura familiar do Município, nós 

entregamos dois caminhões a associações de produtores rurais lá do Município. 
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 O outro registro é o seguinte: às 18 horas, eu estive no Município de Vargem 

Alta, onde recebi o título de Cidadão Vargem-Altense. Alias, aproveito para 

agradecer ao Presidente da Câmara de Vereadores, Vereador Luciano Quintino; ao 

Vereador Edinho, ao Vereador Emanoel, a todos os Vereadores que participaram 

desse evento. Depois, junto com o Prefeito, inauguramos cinco ruas do Município de 

Boa Esperança. 

 Muito obrigado, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) - Perfeitamente. 

 O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) - Agora, vamos passar ao 

período reservado aos pronunciamentos do Pequeno Expediente, chamando o 

Deputado Lincoln Portela, de Minas Gerais. 

 Antes, vou passar a palavra, por 1 minuto, ao Deputado Reginaldo Lopes. 

 O SR. REGINALDO LOPES (PT-MG. Sem revisão do orador.) - Obrigado, 

Presidente. 

 Quero só comunicar à Casa que, na quinta feira, dia 26, às 10 horas, vamos 

instalar e também eleger os membros da comissão que vai dirigir os trabalhos da 

CPI de enfrentamento à violência contra jovens negros e pobres no Brasil. Esse é 

um tema muito importante. Vamos organizar esta CPI para apurar as causas, as 

consequências e os impactos sociais e econômicos do genocídio que estamos 

vivendo no Brasil. 

 Dos 60 mil homicídios ocorridos no ano de 2014, 92% foram de homens, e 

quase 80%, de jovens negros e pobres. 

 Por último, também quero registrar uma boa notícia. A crise que estamos 

vivendo, do ponto de vista do País, é mais uma crise política e menos uma crise 
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econômica. As medidas da Presidenta Dilma garantiram um grau de investimento no 

Brasil. Isso é muito importante para o País, para o povo brasileiro. 

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

  Durante o discurso do Sr. Reginaldo Lopes, o Sr. 

Delegado Edson Moreira, nos termos do § 2º do art. 18 do 

Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é 

ocupada pelo Sr. Carlos Manato, nos termos do § 2º do 

art. 18 do Regimento Interno. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Dando início ao período reservado a 

pronunciamentos do Pequeno Expediente, passo a palavra ao nobre Deputado 

Lincoln Portela.S.Exa. tem 5 minutos na tribuna. 

 O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. 

Presidente, Deputado Manato. 

 Quero parabenizar o Deputado Reginaldo Lopes, que fala sobre a questão do 

enfrentamento da violência no Brasil. É bom ouvirmos isso. Nós temos, aqui, 

aproximadamente 25 Parlamentares ligados diretamente à segurança pública e pelo 

menos uns 300 Parlamentares que fazem parte da Frente Parlamentar Evangélica. 

 Diga-se de passagem, na semana passada, tivemos aquela Comissão Geral, 

que foi um pedido meu atendido ao Presidente Eduardo Cunha. Agora, nesta 

semana, S.Exa. começa atendendo a um pedido da Frente Parlamentar de 

Segurança Pública e também da Comissão de Segurança Pública e Combate ao 

Crime Organizado, para que possamos elencar projetos consensuados sobre a 

segurança pública no Brasil. Sobre alguns deles nós conversamos hoje na Frente 

Parlamentar da Segurança Pública. 
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 Não podemos nos esquecer de que foi aprovado nesta Casa o projeto que 

institui o adicional de fronteira para policiais da Polícia Federal e aproximadamente 

50 membros da Receita Federal que cobrem as nossas fronteiras. O projeto foi 

aprovado também no Senado e sancionado pela Presidente da República, mas um 

artigo não foi regulamentado. Em conversa com o Dr. Leandro Daiello, Diretor-Geral 

da Polícia Federal, ele me disse que isso representa apenas 3% do orçamento da 

Polícia Federal. 

 Enquanto isso, nossas fronteiras continuam escancaradas, abertas ao tráfico 

de armas, tráfico de órgãos, tráfico humano e tráfico de drogas. Nós precisamos 

resolver essa questão das fronteiras brasileiras. Isso não pode acontecer mais. É 

importante que os membros da segurança pública que compõem esta Casa deem 

um aperto, no bom sentido, tanto no Governo quanto nesta Casa, para que essa 

questão do adicional de fronteira seja resolvida.  

 Também há a PEC 339, de 2009, do Deputado Vicentinho, de São Paulo, de 

cuja Comissão Especial eu fui Presidente, que assegura o direito ao adicional 

noturno aos integrantes de todos os órgãos de segurança pública no Brasil. Policiais 

militares, policiais civis, bombeiros militares, policiais rodoviários federais, policiais 

federais, guardas municipais e agentes penitenciários não podem continuar em 

busca de criminosos nas madrugadas, em ruas escuras e locais ermos, sem 

adicional noturno. Isso já está votado aqui. A Comissão Especial já terminou. 

Fizemos o relatório. O relatório já foi entregue. É preciso votar isso o mais 

urgentemente possível. 

 E ainda, Sr. Presidente, eu aprovei ano passado aqui uma lei que trata da 

incineração das drogas. É de 30 dias o prazo para as drogas apreendidas serem 
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incineradas, porque, se não forem incineradas em 30 dias, elas podem virar talco, 

elas podem sumir dos lugares onde estão acondicionadas, elas podem voltar às 

ruas. Que haja a fiscalização devida para saber se essas drogas estão sendo 

incineradas realmente no prazo máximo de 30 dias! 

 Eu sei que algumas delegacias, alguns órgãos as estão incinerando em 15 

dias, mas sei também que em vários lugares essas drogas estão ficando 4 meses, 5 

meses, depois da lei aprovada, da lei sancionada. Essas drogas não podem voltar 

às ruas. Trinta dias é o prazo para a incineração. 

 Agora estamos indo ao Colégio de Líderes. O Deputado Major Olimpio 

participou da reunião na Frente Parlamentar da Segurança Pública, assim como o 

Deputado Delegado Waldir e outros Parlamentares da área de segurança pública. 

Vamos conversar com o Presidente Eduardo Cunha para que possamos elencar e 

votar matérias de consenso da segurança pública nesta Casa. 

 Não dá mais para o Brasil continuar desaculturado, erotizado, violento da 

maneira que está. Nós precisamos mudar essas coisas. Compete a esta Casa e 

compete ao Poder Executivo fazer isso. Estaremos juntos. 

 Obrigado, Sr. Presidente. 

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

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

Deputado Major Olimpio, do PDT de São Paulo. S.Exa. tem 5 minutos na tribuna. 

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

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, funcionários desta Casa, cidadãos que nos 

acompanham, hoje realmente esta Casa pode dar um grande passo para atender a 

anseios da população relativos à segurança. 
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 Por iniciativa do Presidente da Casa, Deputado Eduardo Cunha, vamos 

colocar no Colégio de Líderes, neste momento, uma série de projetos que estão 

dormitando ao longo do tempo, Deputado Delegado Waldir, nesta Casa. Parece-me 

que agora temos o momento para votá-los. 

 V.Exa. participou, de manhã, da Frente Parlamentar da Segurança Pública e 

fez uma observação mais do que pertinente num dos projetos que trata da 

destinação de meios ou de material apreendido com contrabandistas, para serem 

destinados às forças policiais. Sua experiência foi fundamental para nos dar alento 

na melhoria daquele projeto. É isso que queremos fazer como profissionais da 

segurança pública. 

 Venho lamentar, no dia de hoje, que acaba de ser enterrado, em São Paulo, o 

Cabo Spencer William, que entrou na Polícia Militar em 1992. Ontem, quando estava 

chegando a sua casa, ele foi atacado por quatro marginais e covardemente crivado 

de balas, executado. É o vigésimo segundo policial assassinado no Estado de São 

Paulo este ano.  

 Na semana passada, o cadete Raphael Camilo Passos foi o vigésimo primeiro 

policial executado, também na porta de casa. Seu primo, também policial, o 

esperava, e os marginais, saindo de um pancadão, de um baile funk, emparelharam 

com o veículo, viram farda da Polícia Militar pendurada no carro — eram 5 horas e 

meia da manhã e eles iam para o quartel do Barro Branco — e simplesmente 

passaram a disparar e mataram o jovem Camilo, de 23 anos de idade. 

 Esta Casa está sinalizando que vai votar, para se tornar lei neste País, a 

majoração, o aumento de pena para aqueles que atacam agentes públicos, seja na 

segurança pública, seja no sistema prisional, funcionários da Justiça. Basta de 
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aqueles que defendem a sociedade com a própria vida ser massacrados e ser 

dizimados! Nós precisamos inverter essa situação. 

 Também nesta Casa hoje se votará — e daqui nós vamos seguir para lá, não 

é, Deputado Delegado Waldir? —, na Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania, a pertinência constitucional, a constitucionalidade de uma série de 

projetos que há 22 anos estão nesta Casa sobre diminuição da maioridade penal e 

majoração de penas. 

 Está lá a Sra. Marisa Deppman, mãe do Vitão Deppman, menino de 19 anos 

que foi covardemente assassinado. As imagens foram vistas pelo mundo todo. 

Simplesmente porque chegava a sua casa com um celular, ele foi assassinado por 

um “de menor”, naquele momento com 17 anos, 11 meses e 27 dias. Três dias 

depois, ele se apresentou. 

 Esse canalha fez o exame para fazer um curso técnico numa faculdade e vai 

ser colocado em liberdade agora, nos primeiros dias de abril, 1 ano e meio após ter 

executado Vitão Deppman. A mãe dele está ali simplesmente para olhar nos olhos 

dos nossos Parlamentares e dizer como mãe, pelas mães brasileiras, que esta Casa 

precisa fazer alguma coisa.  

 É a nossa expectativa de mudança. É o nosso trabalho aqui na Câmara 

Federal. E é a partir daqui, com lei nova e adequada ao contexto da sociedade, que 

nós vamos melhorar a segurança do nosso País. 

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

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

Deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais. (Pausa.) 
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 Concedo a palavra ao nobre Deputado Afonso Motta, do PDT do Rio Grande 

do Sul. (Pausa.) 

 Concedo a palavra ao nobre Deputado Aliel Machado, do PCdoB do Paraná. 

S.Exa. tem 5 minutos na tribuna. 

 O SR. ALIEL MACHADO (PCdoB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, boa tarde a todos! 

 Seguindo a linha do último orador, eu gostaria de falar de segurança pública, 

apenas fazendo um apelo ao Ministério da Justiça, visto que temos hoje 766 

aprovados no concurso da Polícia Rodoviária Federal e conseguiu-se uma liminar 

para que em torno de 150 desses 766 aprovados façam o curso obrigatório da 

Polícia Rodoviária Federal. E eu vejo informações do Governo Federal segundo as 

quais pode fazer esse curso apenas quem conseguiu essa autorização na Justiça.  

 Nós temos também uma demanda em aberto, para a qual o próprio Ministério 

da Justiça coloca a possibilidade de realizar um novo concurso. Por que fazer um 

novo concurso, se nós ainda temos pessoas aprovadas no último concurso e temos 

uma defasagem nas estradas federais que precisa ser resolvida? Então, não adianta 

fazer um concurso para dizer que está fazendo concurso, sendo que nós temos 

mecanismos para diminuir custos e chamar aqueles que precisam. 

 Mas a minha fala principal no dia de hoje é em relação a uma ADI — Ação 

Direta de Inconstitucionalidade com que o nosso partido, o PCdoB, e também o PT 

estão entrando contra o Governo do Estado do Paraná, para evitar uma 

arbitrariedade e uma injustiça quanto ao aumento do IPVA naquele Estado, 

estabelecido de maneira irregular, no nosso ponto de vista. 
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 Pasmem, Srs. Deputados, além de aumentar a alíquota de 2% para 3,5%, ou 

seja, 40% de aumento no IPVA dos condutores, dos proprietários de veículos 

daquele Estado, nós encontramos aqui inúmeras irregularidades. O Governador, que 

quebrou o Estado do Paraná, que colocou os professores em greve — por mais de 

30 dias, os professores ficaram em greve naquele Estado —, não cumpre as suas 

promessas e ainda aumenta a alíquota do Imposto e, pior, de maneira irregular, 

como gosta de fazer o PSDB, de maneira irregular. 

 Nós estamos entrando com essa ação de inconstitucionalidade, pedindo que 

seja derrubado o aumento, visto que proprietários que compraram veículos a partir 

de janeiro deste ano — como a lei foi aprovada em dezembro do ano passado, e 

tem que haver a noventena, esse valor começará a ser discutido a partir de abril — 

vão pagar uma alíquota menor do que a de quem comprou antes de janeiro, 

burlando a lei tributária.  

 Então, nós esperamos que o Supremo Tribunal Federal faça um julgamento 

com celeridade em relação a esse nosso pedido, do PCdoB e do PT, para que seja 

revista essa posição, essa enganação feita no Estado do Paraná. Nós colocamos o 

nosso repúdio em relação a isso. Essa ação de inconstitucionalidade será 

protocolada ainda nesta semana. 

 Por fim, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma fala sobre as ações, as 

manifestações que nós tivemos no nosso País na última semana. Tivemos 

manifestações, no dia 13 e no dia 15, legítimas, de pessoas que buscaram as ruas 

do nosso País para pedir que se acabe com a impunidade, que se acabe com a 

corrupção, que se tenha celeridade no julgamento dos processos e que se tenha 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  SEM SUPERVISÃO 
 Número Sessão: 045.1.55.O           Tipo: Delibera tiva Ordinária - CD                                                     
 Data: 24/03/2015  Montagem:  
 
 

 67

legitimidade maior dos partidos e dos políticos, que, na visão das pessoas, hoje não 

representam mais a nossa população. 

 Gostaria de dizer que são legítimas essas manifestações, mas é preciso 

deixar claro que o caos não pode ser personificado numa única pessoa ou, 

sistematicamente, num Governo.  

 Dias após essas manifestações, que tomaram conta do nosso País, nós 

tivemos acesso a uma pesquisa que demonstra que este Congresso Nacional tem 

apenas 9% da aprovação da população brasileira. Isso demonstra que nós temos 

que fazer uma grande reflexão, que temos que aproveitar este momento de pressão 

popular para fazer as transformações e as mudanças que a sociedade conclama, 

através da reforma política. 

 E deixo aqui o meu posicionamento de que a mãe de todas as reformas seria 

mexer no centro da discussão, que é a questão do financiamento de campanha. 

 Não se pode mais admitir que empresas tenham influência dentro deste 

Congresso Nacional bancando campanhas de partidos políticos, e são beneficiados 

todos os partidos políticos, não adianta quererem direcionar que é “x” ou “y”. Isso 

precisa mudar, porque o interesse a ser discutido aqui tem que ser o interesse 

coletivo da população, tem que ser o interesse isonômico, o interesse que vem 

atender as necessidades da população e não de pequenos grupos. 

 Obrigado, Sr. Presidente. 

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

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

Deputado Max Filho, do PSDB do Espírito Santo. 

 V.Exa. tem 5 minutos na tribuna. 
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 O SR. MAX FILHO (PSDB-ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, eu quero começar a minha fala por onde terminou o meu antecessor na 

tribuna, quando abordava a questão do desgaste do Congresso Nacional, segundo 

pesquisa recém-divulgada. 

 A verdade é que a desaprovação da Presidente Dilma tem arrastado junto 

esta Casa. A crise atravessou o Eixo Monumental, passando pelo Palácio do 

Planalto, e veio também se instalar nesta Casa, no Congresso Nacional.  

 Dei entrada na Mesa, no dia de hoje, Sr. Presidente, a um projeto de lei 

complementar em que sugiro que esta Casa também faça a sua parte no sentido de 

reduzir os seus gastos, de controlar os seus gastos. Nós não podemos estar aqui 

votando ajustes fiscais, que, na verdade, são o arrocho fiscal proposto pela 

Presidente da República, sem que esta Casa também faça a sua parte.  

 Atualmente, o único limite de gasto imposto ao Congresso Nacional é o 

estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar nº 101, de 

2000. O art. 19 e o art. 20 estabelecem esse teto, ou seja, o Congresso Nacional, 

incluindo o Tribunal de Contas da União, tem um limite de gasto de até 2,5% da 

receita corrente líquida com a sua folha de pagamento. No entanto, observa-se que, 

ao longo dos últimos anos, esse limite tem estado abaixo da casa de 1,5%. Por 

exemplo, no ano passado, o Congresso Nacional comprometeu da receita corrente 

líquida do Governo Federal apenas 1,28%. 

 A nossa proposta, a nossa iniciativa propõe que nós emendemos a Lei de 

Responsabilidade Fiscal não mais para fixarmos em 2,5% o teto de gasto do 

Congresso Nacional brasileiro, mas, sim, reduzirmos esse teto para 1,5%. Creio que 
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seja uma iniciativa a ser acolhida pelo conjunto da Casa, porque é importante que 

esta também faça a sua parte. 

 Como disse, no início do meu pronunciamento, hoje as ruas identificam 

também nesta Casa parte do problema e não apenas parte da solução. E, já que 

vamos votar o ajuste fiscal — vejo aqui o Líder da nossa bancada; é verdade que o 

nosso partido deverá votar contra o arrocho que a Presidente impõe aos 

trabalhadores —, penso que esta Casa pode abraçar essa iniciativa dando também 

o seu exemplo, porque o desgaste desta Casa passa muito pelo festival de gastos 

desordenados, desnecessários, muitas vezes, que a população enxerga. 

 É importante, através de iniciativas como essa, que esta Casa também possa 

sair à frente, dando exemplo e reduzindo o seu custeio, reduzindo o seu gasto, 

reduzindo o teto desse gasto. Na verdade, já está praticando, esta é a verdade. Nós 

só estamos, com esta iniciativa, rebaixando o teto de gasto com a folha de 

pagamento da Casa, sem prejuízo aos salários, à assessoria competente, eficiente, 

da Casa, uma vez que, ao longo dos últimos 10 anos, nos últimos 8 anos esta Casa 

comprometeu um percentual menor do que aquele que nós estamos propondo que 

passe a valer na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 É uma oportunidade que esta Casa tem de dar à Nação brasileira uma 

resposta, inclusive, às manifestações de rua, que identificam, também, na Casa, 

parte do problema. 

 Portanto, dou notícia a meus colegas, a todos os Deputados, de que dei 

entrada na Mesa, no dia de hoje, a esta proposta, e espero a acolhida de todos os 

Srs. Deputados. Desejo que nós possamos ver iniciativas como esta — e muitas 

outras, na verdade — sendo acolhidas, sendo prestigiadas na Casa, porque é 
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importante que tratemos as coisas como elas de fato são. Todas as coisas são muito 

importantes, e o recurso público tem que ser aplicado naquilo que realmente é 

necessário, naquilo que é importante, que melhore a qualidade de vida das pessoas 

e que permita que as políticas públicas possam dar resultado. 

 Esta é a nossa proposta, para a qual nós pedimos o apoio de V.Exa., Sr. 

Presidente, e de todos os Srs. Deputados. 

 Obrigado, Sr. Presidente 

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

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

Delegado Waldir, do PSDB de Goiás, por 5 minutos na tribuna. 

 O SR. DELEGADO WALDIR (PSDB-GO. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Srs. Deputados, senhores servidores, brasileiros e brasileiras, estou 

mais uma vez no plenário, nesta tribuna, para dizer o quê? Para dizer que, há 

poucos dias, a FIFA esteve no Brasil. O que a FIFA veio fazer no Brasil? A FIFA veio 

roubar o nosso dinheiro. Levaram daqui 9 bilhões! Escute só, Brasil: levaram daqui 9 

bilhões! Roubaram o povo brasileiro. E o que deixaram de legado? Deixaram de 

legado centenas de obras inacabadas, estádios pela metade. É uma vergonha 

nacional, povo brasileiro! 

 E o que o Governo brasileiro fez? Vejam só: deu mais de 1 bilhão em 

incentivos fiscais — 1 bilhão! — e não cobrou nada de impostos! A FIFA não precisa 

pagar impostos. Para quê? É uma “entidade de caridade”. É uma entidade de 

caridade que veio roubar o nosso dinheiro aqui.  

 Investimos muito dinheiro em lazer, em diversão, mas, para as necessidades 

do povo brasileiro, nós não temos.  
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 Há cerca de 20 dias, eu trouxe aqui este jornal, mas poderia ter trazido 

qualquer outro. Este jornal diz que, num presídio da Bahia, são permitidas festas 

com cerveja e churrasco. Mas não é apenas nos presídios da Bahia, não! No Rio 

Grande do Norte, houve agora uma crise nos presídios. Em Goiás, foi fechada a 

Casa de Prisão Provisória porque estava abarrotada de presos.  

 Quanto nós temos em dinheiro no Fundo Penitenciário, Sr. Presidente? Nós 

temos ali pouco mais de 1 bilhão. Mas sabe o que saiu para construir presídios no 

Brasil? Saíram apenas 40 milhões. É uma vergonha nacional!  

 Os presídios estão caindo aos pedaços. O povo brasileiro está inseguro. 

Juízes do Entorno de Brasília estão colocando presos em liberdade porque não há 

celas. Nós vivemos uma vergonha nacional, e nada se faz, Sr. Presidente! O 

dinheiro para segurança pública está sendo contingenciado, mas dinheiro para dar 

para a corrupção, para empreiteiros, nós temos neste Brasil!  

 Será que agora, com a prisão de grandes empreiteiros no País, eles vão 

passar a construir presídios? Muitas pessoas que agora não querem construir 

presídios neste Governo amanhã vão ser “clientes” deles! Eu quero ver se eles vão 

ficar nas celas, da forma como estão nossos presídios! Lembrem-se do camburão 

que os pegou aqui. Alguns políticos que estavam aqui nesta Casa, que até outro dia 

sentavam-se nestas cadeiras, experimentaram algemas, experimentaram camburão, 

experimentaram a Papuda! 

 Precisamos de qualidade em nossos presídios. Temos que acabar com essa 

covardia. Foi dado muito dinheiro à FIFA, e para nós sobrou o quê? Sobraram 

migalhas! O povo brasileiro não aguenta mais isso. Nós estamos vendo pessoas 

morrerem nas UTIs. Estamos vendo pessoas amontoadas no transporte público 
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brasileiro. E o nosso dinheiro, está onde? Está indo para a FIFA! Isso é uma 

vergonha! 

 E a FIFA disse o quê, povo brasileiro, cidadão que está me assistindo neste 

momento? Disse: “Isso é problema de vocês. Eu fui aí, fiz um grande espetáculo 

para vocês.” Nós perdemos de 7 a 1 para a Alemanha, lembra-se, Sr. Presidente? É 

uma vergonha nacional em nosso País! Isso não é admissível!  

 Onde está o nosso dinheiro, Sra. Presidente Dilma, que está aqui ao lado? 

Onde está, Sr. Ministro José Eduardo Cardozo, que está aqui ao lado? Aliás, eu o 

estou convocando para vir amanhã à Comissão de Segurança Pública, para justificar 

sua fala: “Eu prefiro morrer a estar num presídio brasileiro” 

 Saia de dentro do gabinete, Sr. Ministro! Saia do gabinete, Sra. Presidente, e 

venha para as ruas! Construa presídios! Nós precisamos de uma revolução na 

segurança pública. Vocês não conseguem enxergar o que está claro, o que está 

diante dos olhos de vocês. Abram o olho!  

 Sra. Presidente, vou gritar aqui! Construa os presídios brasileiros! Derrube 

esse Ministro que não quer ficar na cadeia brasileira!  

 Eu tenho que gritar. Quem sabe, os meus gritos chegam ao Ministro da 

Justiça, a Presidente e à bancada do PT aqui. Por favor, levem essa reivindicação. 

Vocês fizeram tanto PAC — PAC daqui e PAC dali — mas onde está o PAC da 

segurança pública? Onde está o PAC dos presídios brasileiros? Se não sabem 

fazer, peçam para sair. 

 Um abraço ao povo brasileiro. 

 Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamento seja divulgado nos meios de 

comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil. 
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 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao último orador 

do Pequeno Expediente, o nobre Deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande 

do Sul.  

 V.Exa. tem 5 minutos na tribuna. 

 O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. colegas Parlamentares, meus cumprimentos. 

 Primeiro, às pessoas que acompanham de casa a sessão da nossa Câmara 

Federal, quero dizer que nem sempre nós podemos aceitar o convite para debater 

com o Deputado que nos antecede na tribuna, senão nós não traríamos aqui os 

assuntos que queremos pautar no Parlamento. 

 Eu tenho uma visão totalmente diferente do nobre colega que me antecedeu. 

Apoio integralmente a ação do Ministro José Eduardo Cardozo, como a de um 

grande Ministro da Justiça no nosso País. Obviamente, num outro momento 

podemos debater, sim, a necessidade de se melhorar a estrutura carcerária do País. 

 Mas eu vim à tribuna, Sr. Presidente Manato, para falar mais uma vez de um 

tema que eu considero o mais estrutural para que nós possamos mudar a política 

brasileira e mudar, especialmente, as questões que levam a uma enorme rejeição à 

política hoje no Brasil inteiro. 

 Quando as pessoas saem às ruas em manifestações e dizem, por meio de 

cartazes, “Não me representam”, nós temos que fazer a seguinte pergunta: por que 

uma parte da população brasileira não se sente representada pelo Parlamento que 

elege? Podemos dizer que, eventualmente, alguém errou ao votar? Podemos dizer 

que uma nova eleição poderia mudar essa realidade? Eu entendo que não. Eu 
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entendo que é hora de aprofundar o debate sobre as causas dessa dissociação que 

estamos vivendo. 

 Na minha opinião, o sistema político brasileiro é a principal causa, é aquilo 

que retira a credibilidade dos Parlamentares que aqui estão eleitos e, inclusive, dos 

Governos, do Executivo.  

 Nós todos queremos combater a corrupção, mas é evidente que, se olharmos 

para cem casos de corrupção que foram investigados na história do Brasil nos 

últimos 30, 40 ou 50 anos, vamos perceber que, em 90% dos casos, há uma relação 

entre financiamento eleitoral e a corrupção. As causas da corrupção são múltiplas, 

evidentemente, mas há uma correlação muito forte entre financiamento de 

campanhas eleitorais e partidos políticos por empresas e atos de corrupção, de 

privilégio, de licitações dirigidas e tantas outras questões. Isso é inegável. 

 E isso perpassou diferentes Governos, inclusive o Governo que eu tenho 

orgulho de defender desta tribuna, que são os Governos do Presidente Lula e, 

agora, da Presidenta Dilma. Isso aconteceu no Governo do PSDB, aconteceu em 

Governos anteriores, em Governos Estaduais do Democratas e de outros partidos. 

 Então, parece-me mais do que evidente — e por isso é que eu peço sempre o 

apoio da sociedade e deste Parlamento — que nós precisamos, dentre outras 

questões, fundamentalmente, acabar com o financiamento empresarial de eleições 

ou de partidos políticos, em qualquer tempo; precisamos acolher um teto de gastos 

que barateie as campanhas e precisamos, como propõe, por exemplo, a OAB e a 

CNBB, garantir que, quem sabe, a pessoa física possa contribuir com valores 

baixos, de 700 reais, de 500 reais, Deputado Jose Stédile. 
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 E, por isso, eu quero pedir uma reflexão do PMDB. Eu li, na semana passada, 

a proposta que a Fundação Ulysses Guimarães apresenta sobre financiamento 

eleitoral. Ela propõe — pasmem, Srs. Deputados e Sras. Deputadas! — que as 

empresas continuem financiando eleições, continuem financiando partidos, mas com 

uma novidade: a empresa deveria financiar um único partido, a empresa deveria ter 

fidelidade a um partido.  

 Seria, mais ou menos, como se — perdoem-me a brincadeira, mas a faço até 

para falar com humor — estivéssemos em um campeonato de Fórmula 1 e a 

empreiteira “x” patrocinasse o partido “y” e a empresa de agronegócios “x” 

financiasse o partido “z”. Ou seja, de fato é levar às ultimas consequências a ideia 

de que as empresas financiadoras é que devem ter comando sobre os partidos, 

devem ter comando sobre os Governos e devem ter comando sobre os eleitos. Isso 

é o fim de um conceito mínimo de republicanismo. 

 Por isso eu peço, Sr. Presidente, ao Ministro Gilmar Mendes que conclua, por 

favor, a votação que está sendo feita no Supremo Tribunal Federal. 

 (O microfone é desligado.) 

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

 O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente, desculpe-me, peço a V.Exa. 

só mais 1 minuto. Eu assumo esse compromisso com V.Exa., para não perder esse 

raciocínio. Obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância. 

 Eu dizia que nós temos uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, que foi 

impetrada pela Ordem dos Advogados do Brasil de maneira absolutamente 

constitucional. Sete Ministros já votaram, e esse julgamento está 6 a 1. E pergunto 

desta tribuna ao Ministro Gilmar Mendes: será que é razoável que um único Ministro 
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do Supremo Tribunal Federal tenha a prerrogativa de impedir a conclusão de um 

julgamento? Seria como se alguém, dentro do Poder Legislativo, uma única pessoa, 

pudesse decidir o que se vota e o que não se vota. 

 O que a OAB, o que a CNBB e o que os movimentos que defendem a 

proibição do financiamento empresarial solicitam ao Ministro Gilmar Mendes é que 

S.Exa. conclua o seu voto para permitir que o Supremo Tribunal Federal conclua o 

julgamento. 

 Obrigado. (Palmas.) 

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

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Antes de dar prosseguimento à 

sessão, esta Mesa dá conhecimento ao Plenário do seguinte: 

Ato da Presidência 

  Nos termos da alínea “m” do inciso I do art. 17, c/c 

o inciso II do art. 22, todos do Regimento Interno, esta 

Presidência decide constituir Comissão Especial 

destinada a elaborar proposta de Lei Orgânica da 

Segurança Pública no Brasil, e  

  Resolve 

  I - designar para compô-la, na forma indicada pelas 

Lideranças, os Deputados constantes da relação anexa; 

  II - convocar os membros ora designados para a 

reunião de instalação e eleição, a realizar-se no dia 25 de 

março, às 14h30min, no Plenário 12 do Anexo II. 

Brasília, 24 de março de 2015. 
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Eduardo Cunha 

Presidente da Câmara dos Deputados 

COMISSÃO ESPECIAL 

PROPOSIÇÃO: LEI ORGÂNICA DA SEGURANÇA PÚBLICA NO BR ASIL 

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN /PRTB 

Titulares:  Arnaldo Faria de Sá, Fernando Monteiro, Guilherme Mussi, Jhc, Laudivio 

Carvalho, Marcos Reategui, Marx Beltrão, Ronaldo Benedet, 3 vagas. 

Suplentes: Afonso Hamm, Augusto Coutinho, Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, 

Mauro Pereira, Osmar Terra, Rogério Peninha Mendonça, 4 vagas. 

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB 

Titulares: Cabo Sabino, Capitão Augusto, Fábio Mitidieri, Heuler Cruvinel, Ronaldo 

Fonseca, 3 vagas. 

Suplentes: Átila Lins, Hugo Leal, Laerte Bessa, Rômulo Gouveia, 4 vagas. 

PSDB/PSB/PPS/PV 

Titulares: Delegado Waldir, Raul Jungmann, Rocha, Shéridan, 2 vagas. 

Suplentes: Arnaldo Jordy, João Campos, Otavio Leite, 3 vagas. 

PDT 

Titular: Major Olimpio. 

Suplente: Subtenente Gonzaga. 

PSOL 

Titular: Cabo Daciolo 

Suplente: Edmilson Rodrigues. 

Ato da Presidência 
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  Nos termos do inciso II e § 1° do art. 34 do 

Regimento Interno, esta Presidência decide constituir 

Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto 

de Lei Complementar n° 251, de 2005, do Sr. Roberto 

Gouveia, que “incluem parágrafos no art. 19 da Lei 

Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000” (aumenta o 

gasto com pessoal na área de saúde para até 75% 

‘setenta e cinco por cento’ dos recursos financeiros 

destinados à saúde), e apensados, e 

  Resolve  

  I - designar para compô-Ia, na forma indicada pelas 

Lideranças, os Deputados constantes da relação anexa; 

  II - convocar os membros ora designados para a 

reunião de instalação e eleição, a realizar-se no dia 25 de 

março, às 14h30min, no Plenário 16 do Anexo II.  

Brasília, 24 de março de 2015. 

Eduardo Cunha 

Presidente da Câmara dos Deputados 

COMISSÃO ESPECIAL 

PROPOSIÇÃO: PLC 251/05 

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN /PRTB 

Titulares: Antônio Jácome, Christiane de Souza Yared, Dulce Miranda, Jéssica 

Sales, João Marcelo Souza, Mandetta, Raquel Muniz, Roberto Britto, Toninho 

Pinheiro, Zeca Cavalcanti, 1 vaga. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  SEM SUPERVISÃO 
 Número Sessão: 045.1.55.O           Tipo: Delibera tiva Ordinária - CD                                                     
 Data: 24/03/2015  Montagem:  
 
 

 79

Suplentes: Antonio Brito, Conceição Sampaio, Delegado Edson Moreira, Josi 

Nunes, Marcelo Belinati, Roney Nemer, 4 vagas. 

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB 

Titulares: Bilac Pinto, Dr. Jorge Silva, Luiz Nishimori, 5 vagas. 

Suplentes: Cabo Sabino, Hugo Leal, 6 vagas. 

PSDB/PSB/PPS/PV 

Titulares: Carmen Zanotto, Eduardo Barbosa, Luciano Ducci, Marcus Pestana, 

Mariana Carvalho, Paulo Foletto. 

Suplentes: Raimundo Gomes de Matos, Shéridan, 4 vagas. 

PDT 

Titular: André Figueiredo. 

Suplente: Mário Heringer. 

PSOL 

Titular: 1 vaga. 

Suplente: 1 vaga.  

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

Deputado Zé Silva, por 1 minuto, para fazer um registro. 

 O SR. ZÉ SILVA (SD-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, trago uma notícia a todos os agricultores brasileiros de uma 

indicação que fiz à nossa Ministra do Meio Ambiente, Izabella, para que o CAR — 

Cadastro Ambiental Rural tenha pelo menos mais 1 ano para os nossos agricultores 

efetivarem esse cadastro. 

 Sabemos que o Código Florestal foi um grande avanço para a agricultura 

brasileira, especialmente para a agricultura familiar. Mas, devido às dificuldades de 
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acesso à Internet, de assistência técnica e de extensão rural que vão só até a 

metade dos agricultores brasileiros, os nossos produtores rurais não conseguirão 

cumprir o prazo do Cadastro Ambiental Rural. Por isso, peço o apoio dos 

Parlamentares desta Casa e rogo à Ministra Izabella que o prazo seja prorrogado 

por pelo menos 1 ano. 

 Sr. Presidente, peço a V.Exa. que essa nossa indicação seja veiculada no 

programa A Voz do Brasil e nos demais órgãos de comunicação da Casa. 

 Obrigado, Sr. Presidente. Um abraço a todos os agricultores brasileiros. 

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

Deputado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 O SR. ZÉ SILVA (SD-MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para comunicar aos proprietários de 

imóveis rurais, a solicitação importante que fizemos nesta terça-feira à Ministra de 

Meio Ambiente. Nós solicitamos a prorrogação do prazo para a realização do 

Cadastro Ambiental Rural (CAR), com data limite para cadastramento das 

propriedades rurais até 5 (cinco) de maio. 

 O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é o primeiro passo na adequação dos 

imóveis rurais de acordo com o Novo Código Florestal. É obrigatório para todo o 

país e tem como objetivo promover identificação, regularização ambiental e 

monitoramento das propriedades rurais. Entretanto o CAR é Gerenciado pelo 

Governo Federal e homologado por órgãos ambientais estaduais, entidades 

parceiras que atuam como multiplicadoras do CAR. Em muitos estados (a exemplo 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  SEM SUPERVISÃO 
 Número Sessão: 045.1.55.O           Tipo: Delibera tiva Ordinária - CD                                                     
 Data: 24/03/2015  Montagem:  
 
 

 81

do Paraná) o software que faz a gestão e análise de cadastros ainda não foi 

instalado, e os funcionários também não passaram pela capacitação.  

 Sabemos que o cadastramento rural vem cumprir o Novo Código Florestal 

que entrou em vigor há um ano, porém muitas são as dificuldades enfrentadas. 

Quem fez o cadastro afirma que “fazer o Cadastro Ambiental Rural não é uma tarefa 

nem um pouco fácil”, a começar pelo desconhecimento por parte de alguns 

proprietários de toda a documentação do imóvel. Muitos proprietários têm procurado 

ajuda de profissionais e de empresas especializados no assunto, ainda assim temos 

relatos da dificuldade diante da diversidade de procedimentos que são adotados 

especificamente para cada um dos estados, deixando os proprietários cada vez mais 

inseguros na troca de experiência. 

 Explicamos à Senhora Ministra que nosso objetivo é fazer cumprir o Novo 

Código Florestal, para isto, não basta exigir o cadastramento dentro do prazo 

apenas, há que se dar a estrutura necessária às entidades e proprietários.  

 Precisamos reconhecer que há até o momento uma discrepância entre o 

vasto número de propriedades rurais com os cadastros já realizados. O Paraná, por 

exemplo, registra até o momento menos de 10% de adesão.  

 Segundo informações do Ministério do Meio Ambiente, até o dia 9 deste mês 

de março, o Brasil tinha uma área cadastrada de 140,5 milhões de hectares, de um 

total de 371,8 milhões de hectares do território nacional, ou seja, 36,7%. 

 O número de imóveis cadastrados era de 616,2 mil, sendo 206,1 mil da região 

Norte, 13,3 mil da região Nordeste, 139,3 mil do Sudeste, 97,3 mil do Sul e 66,5 mil 

do Centro-Oeste, além dos 93,4 mil de assentamentos do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 
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 As instituições financeiras que oferecem linhas de crédito a produtores rurais 

passarão a exigir, a partir de 5 de maio, o comprovante do CAR. Muitas serão as 

perdas para os proprietários que não se cadastrarem. A lei 12.651/2012 do Novo 

Código Florestal prevê perda de acesso a créditos e financiamentos agrícolas, 

suspensão de multas administrativas, falta de segurança jurídica sobre seus imóveis 

e dificuldades para transações imobiliárias, além da perda de outros benefícios 

previstos, o proprietário não cadastrado será considerado inativo, sem falar naqueles 

que, por algum motivo iniciarem o cadastro e não o concluir terá no registro a 

palavra “pendente”, sendo que muitas vezes a pendência não é de culpa do 

proprietário. A perspectiva é que a grande maioria dos proprietários e posseiros 

rurais seja prejudicada caso a data limite não seja prorrogada.  

 Queremos evitar tal transtorno aos proprietários rurais e para o Governo 

Federal, uma vez que, não podemos imputar a culpa pela não realização do 

cadastro apenas ao proprietário, embora seja ele o possível punido.  

 Oficialmente, o CAR deve ser enviado até as 23h59 do dia 5 de maio de 

2015, mas a lei do novo Código Florestal (12.651/2012) prevê a possibilidade de 

extensão do prazo por mais um ano.  

 Por isto pedimos a prorrogação do CAR para maio de 2016, assim dar-se-á o 

tempo necessário para que as entidades estaduais se estruturem para melhor 

atendimento aos proprietários.  

 Muito obrigado. 

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

Deputado Giovani Cherini. 
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 O SR. GIOVANI CHERINI (PDT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, no próximo sábado, dia 28, será realizado no Teatro Dante 

Barone, na Assembleia Legislativa de Porto Alegre, o Sábado Holístico. Como 

Presidente da Frente Holística desta Casa, convido todos os Parlamentares da Casa 

para o evento. Estarão presentes 14 palestrantes, cujo tema principal será a 

felicidade. Teremos a presença do físico quântico Dr. Harbans Al Arora, que falará 

sobre a visão quântica da felicidade e a espiritualidade na vida cotidiana. 

A principal finalidade do evento é mostrar a felicidade como propulsora de um 

novo paradigma holístico capaz de trabalhar o ser humano em todas as suas 

dimensões. Nós teremos lá palestras de psicoterapia, meditação, pet-terapia, saúde 

quântica, artepsicoterapia, musicoterapia, reiki, entre outros. 

 Então, sábado será o Super Sábado Holístico na Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Sul. Convido todos. 

 Gostaria que fosse anunciado no programa Voz do Brasil. 

 Obrigado. 

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

V.Exa. será atendido. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

O SR. GIOVANI CHERINI (PDT-RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no próximo sábado, dia 28, será realizado no 

Tetro Dante Barone, em Porto Alegre o Supersábado Holístico. Como Presidente da 

Frente Holística desta Casa e idealizador do evento, convido a todos para 

acompanharem a explanação dos 14 palestrantes com trabalhos reconhecidos 

nacional e internacionalmente. 
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O início do Supersábado Holístico está previsto para as 14 horas, com 

participação do PHD em Física Quântica, Dr. Harbans Al Arora, que falará sobre a 

visão quântica da felicidade e a espiritualidade na vida cotidiana. 

A principal finalidade do evento é o de mostrar a felicidade como propulsora 

de um novo paradigma holístico capaz de trabalhar o ser humano em todas as suas 

dimensões: material, mental, emocional e espiritual. Serão abordados temas como 

psicoterapia, meditação, pet-terapia, saúde quântica, artepsicoterapia, 

musicoterapia, reiki, entre outros. 

Mais informações sobre o Supersábado Holístico no site 

giovanicherini.com/encontroholistico ou pelo telefone (51) 3286-1221, com o 

coordenador da Frente Holística, Roberto Rech. 

 O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Pelo art. 87 do Regimento Interno, 

passa-se ao 

V - GRANDE EXPEDIENTE 

 Concedo a palavra, por 25 minutos, ao nobre Deputado Jony Marcos, do PRB 

de Sergipe. 

 O SR. JONY MARCOS (Bloco/PRB-SE. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, amigos da imprensa que aqui se encontram 

acompanhando os trabalhos da Câmara Federal, quero fazer-lhes um cumprimento 

especial e também cumprimentar todos os colegas das redes sociais que 

acompanham o discurso deste Deputado, o primeiro de muitos no Grande 

Expediente, que realizo nesta tarde de terça-feira, 24 de março de 2015. 

 Esta tribuna tem sido minha companheira há mais de 10 anos, a tribuna de 

um Parlamento. A minha grande escola foi a Câmara de Vereadores de Aracaju, 
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uma das mais belas capitais do Nordeste e do nosso Brasil também. A tribuna já foi 

minha confidente, e ocupando-a tive momentos de alegria, momentos de tristeza, 

momentos de luta, momentos de perseverança e de conquista. Enfim, a tribuna é um 

grande instrumento de conquista para os Parlamentares, que têm a sua voz 

divulgada, escutada, ouvida, por todos os cantos do mundo hoje, por conta da 

Internet que leva a nossa voz. 

 As pessoas que me acompanham pela Internet, as pessoas que me 

acompanham pela TV Câmara nesta tarde, recebam o meu abraço. Muito obrigado 

por acompanharem o mandato deste jovem Deputado que vem para esta Casa com 

muita esperança no coração de contribuir e colaborar com o País e principalmente 

de fazer com que a voz do seu povo, o povo nordestino, o povo do Estado de 

Sergipe, o menor Estado do Brasil, possa ser ouvida, essa voz de gente batalhadora 

que sofre muito por conta dos efeitos da seca que assola o Nordeste e das 

dificuldades que o Nordeste enfrenta hoje por conta dos muitos longos anos em que 

foi deixado para trás em relação aos demais Estados e às demais Regiões do nosso 

País.  

 Ultimamente, o Nordeste tem sido muito lembrado, em especial o Estado de 

Sergipe, que já foi muito beneficiado pelo Governo dos últimos anos, que fez chegar 

luz, energia elétrica, às casas do Sertão, casas simples, casas humildes, casas de 

taipa, que hoje foram substituídas por casas melhores, através de programas do 

Governo. Hoje, essas casas têm energia elétrica e um mínimo de conforto 

necessário para que as famílias do Sertão nordestino, do Sertão sergipano, 

pudessem também ter uma vida mais confortável como os moradores de outras 

regiões do nosso País. 
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 Eu venho nesta tarde, Sr. Presidente, falar sobre a Semana da Água, a 

semana em que se comemora o Dia Mundial da Água, com inspiração nessa 

homenagem importante, haja vista que a água tem sido hoje motivo de muitos 

debates e de audiências públicas por todos os rincões deste mundo todo, a água 

para se beber, a água que gera energia, a água que é fonte de vida para todo ser 

humano e também para os animais. 

 E nesta semana em que se comemora o Dia Mundial da Água, eu venho 

buscar sensibilizar a todos os meus pares, a toda a população brasileira e 

principalmente aos governantes sobre o lastimável estado em que se encontra o Rio 

São Francisco, que é carinhosamente conhecido nos Estados por onde ele 

atravessa como o Velho Chico. 

 Em especial o povo sergipano precisa muito e tem dependido muito desse rio, 

o rio da integração nacional, porque a sua foz fica justamente entre o Estado de 

Sergipe e o Estado de Alagoas. O Rio São Francisco ou Velho Chico — outrora 

chamado pelos índios de Opará, que significa “rio-mar” — é conhecido como rio da 

integração nacional porque une o Sudeste ao Nordeste, percorrendo 2.700 quilômetros 

desde a Serra da Canastra, em Minas Gerais, até desaguar no Oceano Atlântico, na 

divisa entre os Estados de Alagoas e o Estado de Sergipe, como eu já disse, após 

percorrer seis Estados. 

 A bacia hidrográfica do Rio São Francisco abrange 638 mil km² e cobre mais 

do que 8% do território nacional. Nos 521 Municípios da área de drenagem do São 

Francisco, vivem 7,5% da população do Brasil. O rio possibilita o sustento de 

milhares de brasileiros, principalmente por conta da agricultura. O rio da unidade 

nacional é imprescindível na vida dos brasileiros pelo volume de água que transporta 
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ao Semiárido para a sobrevivência de uma população humilde e trabalhadora, que 

conta com as suas águas para beber, para plantar, para criar animais e até para o 

transporte fluvial. 

 Essa realidade, Sr. Presidente e Srs. Deputados, não é a mesma, porque em 

vários trechos o rio já não é mais navegável. Embora o rio venha cortando o 

Semiárido nordestino há tanto tempo, ainda próximo das margens do Rio São 

Francisco nós encontramos muita situação de miséria, pessoas que moram 

próximas ao rio, mas ainda sofrem com a falta de água. 

 O Vale do São Francisco passou a concentrar, a partir de meados da década 

de 1960, vultosos investimentos federais para a geração de energia elétrica e 

implantação de agricultura irrigada. 

 Os grandes sistemas de perímetros irrigados voltados para a agricultura 

tiveram duplo impacto ambiental sobre o Rio São Francisco. E do tema que trago à 

tribuna para debate nesta tarde destaco o impacto ambiental causado pela irrigação 

e principalmente pelo represamento da água do Velho Chico para a geração de 

energia elétrica, aspectos mais importantes a serem tratados. Houve, portanto, o 

desvio das águas e o desmatamento das margens, pois os projetos agrícolas foram 

instalados dentro da área de preservação permanente, que ocupam hoje 336.200 

hectares, principalmente em áreas onde a vegetação era legalmente protegida pelo 

Código Florestal. 

 A consequência disso, Sr. Presidente e ínclitos Parlamentares, é que esse 

imenso território demanda para irrigação 70% das águas do Velho Chico — vejam 

que não é pouco! —, com a maior concentração nos trechos médios e submédios do 

São Francisco. 
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 Com a irrigação, que fez a história da Companhia de Desenvolvimento dos 

Vales do São Francisco e do Parnaíba — CODEVASF, produziram-se alimentos, 

gerou-se emprego e renda, expandiram-se centros urbanos, como aqueles que 

formam a Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Polo Petrolina e 

Juazeiro, instituída pela Lei Complementar nº 113, de 19 de setembro de 2001, 

proposta pelo Senado Federal e aprovada nesta Casa. Mas também se iniciou um 

dos três grandes vetores de degradação ambiental do Rio São Francisco. 

 Sr. Presidente, probos Deputados, pari passu com o desenvolvimento da 

agricultura irrigada vieram os investimentos em infraestrutura para geração de 

energia elétrica, sendo este o segundo vetor de degradação do Rio São Francisco. 

 Destaca-se que o potencial hidroelétrico aproveitado da bacia é hoje de 

10.473 megawatts, principalmente gerados pelas usinas da Companhia Hidroelétrica 

do São Francisco — CHESF. E nesta tarde, Sr. Deputado, eu vou falar muito da 

“Dona CHESF”, como é conhecida no Estado de Sergipe. A CHESF é a principal 

geradora de hidroeletricidade na bacia, devendo ressarcir economicamente os 

Municípios onde se encontram os reservatórios. Deve-se destacar que a 

compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos corresponde a 6,75% do 

valor da energia gerada, multiplicado pela tarifa de referência atualizada, sendo 

rateada entre Estados, Municípios e órgãos da administração direta da União. 

 Entre 2001 e 2012, a CHESF desembolsou 2 bilhões de reais a título de 

compensação, mas essa compensação vem minguando nos últimos anos, devido à 

falta de água no Velho Chico. Não há condições de gerar mais energia. A Usina 

Hidrelétrica de Xingó, projetada para ter onze turbinas, dispõe de apenas seis, pois 

seria inútil instalar o restante das turbinas. 
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 Essa Usina de Xingó, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, fica no 

Município de Canindé de São Francisco, administrado por um Prefeito do meu 

partido, o Prefeito Heleno Silva. As turbinas hoje instaladas lá, que são apenas seis, 

nem sempre funcionam todas. Na maioria das vezes, há uma ou duas turbinas 

funcionando e gerando pouca energia para ser distribuída neste País, por falta de 

água e de condições para impulsionar a turbina. 

 Um estudo dizia que até o ano de 2016 as demais turbinas poderiam ser 

instaladas e estar funcionando a pleno vapor — as onze turbinas, até o ano de 2016 

—, para que posteriormente, em duas cidades ribeirinhas mais adiante, entre 

Alagoas e Sergipe, a cidade de Niterói e a cidade de Pão de Açúcar, as duas 

cidades gêmeas, pudesse ser instalada outra usina hidrelétrica. Seria a Usina de 

Pão de Açúcar, que hoje se tornou totalmente inviável, haja vista que a Usina de 

Xingó não conseguiu ainda funcionar a pleno vapor. 

 Nota-se o preocupante quadro dos Municípios, que perderam muito em 

decorrência da decisão do Governo Federal de reduzir as vazões do São Francisco 

abaixo do mínimo usualmente praticado, à jusante das Usinas Hidrelétricas de 

Sobradinho e de Xingó. 

 É bom lembrar também, Sr. Presidente, Deputado Francisco Floriano, que a 

equipe econômica anterior do Governo Federal tomou uma medida de reduzir o 

valor da tarifa da energia elétrica, uma medida desacertada, ou não acertada, que 

acabou prejudicando as geradoras de energia hidrelétrica — as companhias. Agora 

a energia voltou a aumentar o seu valor e as companhias ficaram quebradas, sem 

condições de investimento. Isso é preocupante, porque em momentos em que 

pensamos pensar o Brasil nas formas de conseguir gerar mais energia para que 
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sejamos autossuficientes em energia elétrica, vemos os nossos rios, que são vítimas 

dos maiores volumes de investimento, secando e sem condições de gerar energia. 

 Desde maio de 2013, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Operador 

Nacional do Sistema Elétrica - ONS determinou à CHESF que priorizasse a geração 

elétrica durante a seca, provocando desabastecimento e prejuízos às empresas de 

saneamento e abastecimento. Dezoito cidades do sertão de Alagoas, ligadas ao 

sistema coletivo da bacia leiteira, não têm condições de atender a demanda por 

água, que passou a ser represada pelas principais hidrelétricas, sendo essa situação 

por si só inadmissível. O Estado de Sergipe também sofre com isso, porque possui 

uma grande bacia leiteira, principalmente no alto sertão do Estado. 

 O terceiro vetor econômico, que está por drenar literalmente os recursos 

hídricos do rio São Francisco, é a transposição. Dez anos atrás a Agência Nacional 

de Águas — ANA concedeu outorga para o Projeto de Integração do Rio São 

Francisco — PISF, que prevê duas captações, eixo norte e eixo leste, no São 

Francisco, para complementar a oferta de água local no Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba e Pernambuco. A captação do eixo norte está prevista para ser 

implantada em Cabrobó, no Pernambuco, na calha do rio; e a do eixo leste, em 

Floresta, também no Pernambuco, no reservatório da Hidrelétrica de Itaparica.  

 É bom lembrar Sr. Presidente, que nós não estamos contra o abastecimento 

de água nessas regiões do Nordeste, que são regiões coirmãs ao sertão sergipano, 

mas que o rio, morrendo como está, não oferece condições de socorrer, quando ele 

mesmo pede socorro.  

 A transposição ainda não concluída terá um custo estimado em mais de 8 

bilhões de reais e resultará em menor volume de águas para geração de eletricidade 
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e, por conseguinte, menos dinheiro para a compensação aos Municípios. Essa 

compensação dos Municípios, com a diminuição do valor da energia elétrica e com a 

diminuição da produção da energia elétrica, já está causando um impacto terrível 

aos Municípios que dependiam dessa receita para o sustento do trabalho.  

 As Prefeituras estão gemendo, as Câmaras de Vereadores estão gemendo e, 

muito mais, a população, que estava acostumada com um orçamento e agora tem, 

na maioria das vezes, metade desse orçamento, quando não menos. A projeção 

para o futuro é que esse orçamento diminua mais ainda, tantos os royalties, como o 

ICMS derivado dessa arrecadação. Canindé do São Francisco, que é a cidade que 

sedia a Usina do Xingó, já sofre com isso, porque teve quase 50% da sua 

arrecadação diminuída, e a previsão é de que se diminua mais ainda, numa 

velocidade recorde.  

 O pior é que o projeto de integração, mesmo com o seu cronograma bastante 

atrasado, em se tratando da transposição, não vem sendo acompanhado, conforme 

originalmente previsto pela adequada implantação do Programa de Revitalização da 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco — PRS, que é coordenado pela Secretaria-

Executiva do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o Ministério da 

Integração Nacional, com prazo de execução inicial de 20 anos. Ele se divide em 

cinco linhas de ação, nas áreas de gestão e monitoramento: agenda socioambiental, 

proteção e uso sustentável de recursos naturais, qualidade de saneamento 

ambiental e economia sustentável. 

 Outro ponto muito preocupante, onde esta Casa Legislativa deve promover 

sua competência típica de fiscalizar, encontra-se nas auditorias recentes do Tribunal 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  SEM SUPERVISÃO 
 Número Sessão: 045.1.55.O           Tipo: Delibera tiva Ordinária - CD                                                     
 Data: 24/03/2015  Montagem:  
 
 

 92

de Contas da União — TCU, que indicam que pouco do que foi previsto tem sido 

implantado. E, ainda assim, de forma completamente desarticulada.  

 Nesse sentido, destaco que, buscando cumprir a missão popular que me foi 

confiada pelo povo sergipano, protocolei requerimento, Sr. Presidente, de 

informações de nº 118, de 2015, solicitando informações sobre a regularidade 

administrativa e ambiental da CHESF. 

 Sr. Presidente e nobres colegas Parlamentares, a demanda crescente pela 

água do São Francisco somada às condições precárias da área de drenagem que 

sofreu, e ainda sofre, intenso desmatamento, acentuado pelas queimadas, tudo isso 

coloca o sistema em uma condição próxima ao colapso. E o que falo aqui, Srs. 

Deputados, não é exagero. Eu vivo próximo ao Rio São Francisco e vejo, a cada dia, 

o Velho Chico morrendo.  

 A crise do São Francisco deve ser observada com extremo cuidado, porque 

alguns anos de chuvas anormalmente escassas podem simplesmente inviabilizar 

toda a economia da região, como já se nota pela depleção dos recursos pesqueiros. 

 A pesca no São Francisco, que outrora foi meio de vida de muita gente, hoje 

pouco fornece ao ribeirinho. As barragens instaladas não permitem a passagem de 

peixes migratórios — a famosa piracema — por não disporem de escadas para 

peixes ou outro sistema de transposição. A CHESF fez as usinas, mas não fez a 

escada para que os peixes pudessem cumprir a ordem natural de reprodução, que é 

a piracema.  

 São obstáculos intransponíveis que reduzem a extensão de trechos livres de 

rios para grandes espécies migratórias, como o surubim, o maior predador aquático 

do São Francisco, cujas fêmeas podem nadar até 200 quilômetros para se 
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reproduzir. A piracema fica comprometida pela sucessão de barramentos a que o 

Rio foi submetido.  

 O Velho Chico é a fonte da receita da CHESF. O futuro da companhia 

depende da conservação dos recursos hídricos, e todas as cadeias econômicas da 

região sofrerão as consequências do mau uso dos seus recursos hídricos. Recai 

sobre a principal geradora de hidroeletricidade da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco uma enorme responsabilidade, que é a de conduzir a melhor gestão 

possível da água, cada vez mais escassa. Entendemos ser imprescindível que a 

CHESF realize ações concretas. Em seguida, vou enumerar algumas. A 

responsabilidade ambiental da CHESF não está sendo cumprida! 

 Concederei um aparte ao nobre Deputado.  

 O Sr. Heráclito Fortes  - Agradeço a oportunidade desse aparte e quero dizer 

que V.Exa., neste momento, não defende apenas o seu Estado, V.Exa. defende o 

Nordeste. E vou além: ao abordar a questão da crise energética que nós estamos 

vivendo, V.Exa. defende também o Brasil. Primeiro ponto: é triste, é revoltante deixar 

acontecer o que acontece hoje com o Rio São Francisco. Na semana passada, eu vi 

uma matéria, salvo engano, na Globo News, que mostra uma equipe de estudiosos 

percorrendo a extensão do Velho Chico. É lamentável ele que se encontre dessa 

maneira. Quando se discutiu aqui a transposição do São Francisco, eu estava no 

Senado e era daqueles que defendiam que um primeiro ponto para que houvesse 

uma transposição segura era garantirem as suas nascentes. Já naquela época 

estava demonstrado que, por falta de cuidado, por falta de atenção do homem, elas 

estavam morrendo. É triste! Pior ainda, meu caro Deputado Jony Marcos, é ver o 

Brasil, este gigante com tudo para crescer, estagnado por conta da falta de energia, 
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da falta de planejamento. Nós estamos fazendo um investimento brutal na 

transposição — e eu não tenho nada contra — antes de nós consolidarmos o que 

nós já temos. Daí porque eu me congratulo com V.Exa. pelo seu pronunciamento e 

espero que as autoridades brasileiras, que o Governo Federal acorde para esse 

episódio. V.Exa., no começo, quando eu entrei no plenário, estava falando 

exatamente da redução de energia anunciada pelo Governo Federal, num 

estelionato eleitoral. E o que nós temos hoje? A energia com preço superior ao 

praticado há 2 anos — e faltando. Portanto, eu parabenizo V.Exa. e parabenizo o 

povo do seu Estado por mandá-lo para cá, trazendo um discurso tão lúcido e 

oportuno como este. 

 O SR. JONY MARCOS - Obrigado, nobre Deputado. 

 Concedo um aparte ao próximo Deputado e peço a V.Exa., Sr. Presidente, 

que me permita concluir o raciocínio. 

 O Sr. Caetano  - Deputado, quero parabenizar V.Exa. pelo pronunciamento. 

Nesse final de semana, eu estive no Município de Paratinga, no oeste da Bahia, e 

um dos grandes problemas lá é a dragagem do Rio São Francisco, especialmente 

do braço que banha a cidade, em que, constantemente, há escassez de água, e isso 

é um problema grande para aquela cidade, para aquela região. Então, nós temos 

que dar as mãos, no sentido de fortalecer a CODEVASF, a CHESF, para se buscar 

realmente as saídas para essa crise hídrica que nós estamos ainda vivendo em 

nosso País. 

 O SR. JONY MARCOS - Muito obrigado, Deputado, pela sua valiosa 

participação. Para finalizar, Sr. Presidente, eu quero dar um recado à CHESF. 

 (O microfone é desligado.) 
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 O SR. JONY MARCOS - Sr. Presidente, eu peço à Deputada Renata Abreu, 

que será a próxima oradora, um segundo de paciência e agradeço a S.Exa. por isso. 

 Concluindo, Sr. Presidente, eu protocolei requerimento de informações à 

CHESF. Se necessário for, eu pedirei aos meus pares a convocação de 

representantes da CHESF aqui, para nos darem mais informações, porque entre as 

responsabilidades que a CHESF tem, principalmente ambientais, está: recuperar a 

piscosidade do Rio São Francisco por meio de pesquisa e manejo de recursos 

pesqueiros; promover a restauração da vegetação nas áreas de preservação 

permanente e seus afluentes, garantindo a maior produção de água; criar brigadas 

de incêndio para combater as queimadas que acontecem muitas vezes embaixo das 

linhas de transmissão de energia da própria CHESF; realizar a dragagem dos 

trechos assoreados do rio, recuperando seu leito e aumentando o potencial de 

armazenamento de água; regularizar todas as suas usinas em termos de licenças 

ambientais e sanar os demais passivos ambientais de seus empreendimentos. 

 Essa é a contrapartida que se espera da empresa em vista dos impactos 

ambientais e sociais de suas atividades. Conclamamos a CHESF a honrar o 

compromisso legal e moral que tem com essa vasta e sofrida população. 

 Nós precisamos que a CHESF venha agir, porque ela explora os recursos 

hídricos do Rio São Francisco da sua nascente até a sua foz. Ela aufere lucros com 

isso e precisa dar uma contrapartida. A grande predadora do Rio São Francisco é a 

CHESF, que precisa dar a contrapartida ambiental. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Francisco Floriano) - Muito obrigado. 
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  Durante o discurso do Sr. Jony Marcos, o Sr. 

Carlos Manato, nos termos do § 2º do art. 18 do 

Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é 

ocupada pelo Sr. Francisco Floriano, nos termos do § 2º 

do art. 18 do Regimento Interno. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

O SR. JONY MARCOS (Bloco/PRB-SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna, deste honrado parlamento, 

esta semana é celebrado o Dia Mundial da Água, e com esta inspiração, venho 

buscar sensibilizar a todos sobre o rio São Francisco que é um dos mais importantes 

rios brasileiros, e o lastimável estado em que se encontra neste momento. 

O rio São Francisco, ou o “velho Chico”, outrora chamado pelos índios de 

“Opará” (rio-mar), hoje conhecido como “rio da integração nacional”, que une o 

Sudeste ao Nordeste, percorrendo 2.700 km, desde a Serra da Canastra, em Minas 

Gerais, até desaguar no Oceano Atlântico, na divisa entre Alagoas e Sergipe, após 

percorrer seis Estados. 

A bacia hidrográfica do rio São Francisco abrange 638 mil km2 e cobre mais 

do que 8% do território nacional. Nos 521 municípios da área de drenagem do São 

Francisco vivem 7,5% da população do Brasil, possibilitando o sustento de milhares 

de brasileiro, principalmente por causa da agricultura. 

O rio da “unidade nacional” é imprescindível na vida dos brasileiro, pelo 

volume de água que transporta ao semiárido, para a sobrevivência de uma 

população humilde e batalhadora, que conta com suas águas para beber, plantar, 

criar animais e até para o seu transporte fluvial. 
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O vale do São Francisco passou a concentrar, a partir de meados da década 

de 1960, vultosos investimentos federais para a geração de energia hidrelétrica e 

implantação de agricultura irrigada. 

Os grandes sistemas de perímetros irrigados voltados para a agricultura 

tiveram duplo impacto ambiental sobre o São Francisco: o desvio das águas e o 

desmatamento de suas margens, pois os projetos agrícolas eram instalados dentro 

da área de preservação permanente, ocupando hoje 336.200 hectares, 

principalmente em áreas onde a vegetação era legalmente protegida pelo Código 

Florestal. 

A consequência disto, Senhor Presidente e ínclitos parlamentares, é que esse 

imenso território demanda para irrigação 70% das águas do “velho Chico”, com 

maior concentração nos trechos médios e sub-médio do São Francisco. 

Com a irrigação, que fez a história da Companhia de Desenvolvimento dos 

Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codesvasf produziram-se alimentos, gerou-

se emprego e renda, expandiram-se centros urbanos (como aqueles que formam a 

Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo Petrolina e Juazeiro, 

instituída pela Lei Complementar nº 113, de 19 de setembro de 2001, proposta pelo 

Senado Federal e aprovada nesta Casa), mas também se iniciou um dos três 

grandes vetores de degradação ambiental do rio. 

Senhor Presidente e probos Deputados a par e passo com o desenvolvimento 

da agricultura irrigada, vieiram os investimentos em infraestrutura para geração de 

energia elétrica, sendo este o segundo vetor de degradação do rio São Francisco. 
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Destaca-se que o potencial hidrelétrico aproveitado da bacia é hoje de 10.473 

megawatts, principalemente gerados pelas usinas da Companhia Hidro Elétrica do 

São Francisco – Chesf. 

A Chesf é a principal geradora de hidroeletricidade na bacia, devendo 

ressarcir economicamente os municípios em que se encontram os reservatórios. 

Deve-se destacar que a Compensação Financeira pelo Uso de Recursos 

Hídricos corresponde a 6,75% do valor da energia gerada, multiplicado pela tarifa de 

referência atualizada, sendo rateada entre estados, municípios e órgãos da 

administração direta da União. 

Entre 2001 e 2012, a Chesf desembolsou dois bilhões de reais a título de 

Compensação. Mas essa Compensação vem minguando, nos últimos anos, devido 

à falta de água no Velho Chico. Não há condições de gerar mais energia. A Usina 

Hidrelétrica de Xingó, projetada para ter onze turbinas, dispõe de apenas seis, pois 

seria inútil instalar as restantes. 

ota-se o preocupante quadro de que os municípios perderam muito em 

decorrência da decisão do governo federal de reduzir as vazões do São Francisco 

abaixo do mínimo usualmente praticado, à jusante das Usinas Hidrelétricas de 

Sobradinho e Xingó. 

Desde maio de 2013, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados O 

Operador Nacional do Sistema Elétrico — ONS determinou à Chesf que priorizasse 

a seca, provocando desabastecimento e a geração elétrica durante a seca, 

provocando desabastecimento e prejuízos às empresas de saneamento e 

abastecimento. Dezoito cidades do sertão de Alagoas, ligadas ao Sistema Coletivo 

da Bacia Leiteira, não têm condições de atender à demanda por água que passou a 
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ser represada pelas principais hidrelétricas. Sendo esta situação por si só 

inadmissível! 

O terceiro vetor econômico que está por drenar, literalmente, os recursos 

hídricos do rio São Francisco é a sua transposição. Dez anos atrás, a Agência 

Nacional de Águas — ANA concedeu outorga para o Projeto de Integração do rio 

São Francisco — Pisf, que prevê duas captações (Eixo Norte e Eixo Leste) no São 

Francisco, para complementar a oferta de água local no Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba e Pernambuco. A captação do Eixo Norte está prevista para ser 

implantada em Cabrobá (PE), na calha do rio, e a do Eixo Leste, em Floresta (PE), 

no reservatório da Hidrelétrica de Itaparica. A transposição, ainda não concluída, 

terá um custo estimado em mais de oito bilhões de reais, e resultará em menor 

volume de águas para geração de eletricidade e, por conseguinte, menos dinheiro 

para compensação aos municípios. 

O pior é que o Projeto de Integração, mesmo bastante atrasado em seu 

cronograma, não vem sendo acompanhado, conforme originalmente previsto, pela 

adequada implantação do Programa de RevitalizaçãO da Bacia Hidrográfica do Rio 

São Francisco (PRSF), que é coordenado pela Secretaria-Executiva do Ministério do 

Meio Ambiente, em parceria com o Ministério da Integração Nacional. Com prazo de 

execução inicial de vinte anos, ele se divide em cinco linhas de ações nas áreas de 

gestão e monitoramento, agenda socioambiental, proteção e uso sustentável de 

recursos naturais, qualidade de saneamento ambiental e economias sustentáveis. 

Outro ponto muito preocupante, onde esta Casa Legislativa, deve promover 

sua competência típica de fiscalizar se encontra nas auditorias recentes do Tribunal 
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de Contas da União (TCU), que indicam que pouco do que foi previsto tem sido 

implantado e, ainda assim, de forma completamente desarticulada. 

Neste sentido, destaco que buscando cumprir a missão popular que me foi 

confiada pelo povo sergipano, protocolei o Requerimento de Informações número 

118/2015, solicitando informações sobre a regularidade administrativa e ambiental 

da Chesf. 

Continuando, Senhor Presidente e nobres colegas parlamentares~ com a 

demanda crescente pela água do São Francisco, somada às condições precárias da 

área de drenagem, que sofreu e ainda sofre intenso desmatamentO, acentuado 

pelas queimadas, tudo isso coloca o sistema em uma condição próxima ao colapso. 

A crise do rio São Francisco, deve ser obervada com estremo cuidado porque 

alguns anos de chuvas anormalmente escassas podem simplesmente inviabilizar 

toda a economia da região, como já se nota pela depleção dos recursos pesqueiros. 

A pesca no São Francisco, que outrora foi meio de vida de muita gente, hoje 

pouco fornece ao ribeirinho. As barragens instaladas não permitem a passagem de 

peixes migratórios — a famosa piracema — por não disporem de escadas para 

peixes ou outros sistemas de transposição. São obstáculos intransponíveis, que 

reduzem a extensão de trechos livres de rios para grandes espécies migratórias, 

como o surubim, o maior predador aquático do São Francisco, cujas fêmeas podem 

nadar até duzentos quilômetros para se reproduzir. A piracema fica comprometida 

pela sucessão de barramentos a que o rio foi submetido. 

O Velho Chico é a fonte de receita da Chesf. O futuro da companhia depende 

da conservação dos recursos hídricos, e todas as cadeias econômicas da região 

sofrerão as consequências do mau uso dos recursos hídricos. Recai sobre a 
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principal geradora de hidroeletricidade da bacia hidrográfica do rio São Francisco 

uma enorme responsabilidade, a de conduzir a melhor gestão possível da água cada 

vez mais escassa. Entendemos ser imprescindível que a Chesf realize ações 

concretas para: 

• Recuperar a piscosidade do São Francisco por meio de pesquisa e 

manejo de recursos pesqueiros; 

• Promover a restauração da vegetação nas áreas de preservação 

permanente do rio e seus afluentes, garantindo maior produção de água; 

 

• Criar brigadas de incêndio para combater queimadas; 

• Realizar a dragagem dos trechos assoreados do rio, recuperando seu 

leito e aumentando o potencial de armazenamento de água: 

• Regularizar todas as suas usinas em termos de licenças ambientais; 

• Sanar os demais passivos ambientais de seus empreendimentos. 

Essa é a contrapartida que se espera da empresa, em vista dos impactos 

ambientais e sociais de suas atividades, e conclamamos a Chesf a honrar o 

compromisso legal e moral que tem com essa vasta e sofrida população. 

Muito obrigado! 

 O SR. PRESIDENTE (Francisco Floriano) - Antes de dar prosseguimento à 

sessão, esta Mesa dá conhecimento ao Plenário do seguinte 

Ato da Presidência 

  Nos termos do § 2° do art. 202 do Regimento 

Interno, esta Presidência decide constituir Comissão 

Especial destinada a proferir parecer à Proposta de 
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Emenda à Constituição n° 453-A de 2001, do Sr. 

Raimundo Gomes de Matos e outros, que “dá nova 

redação ao caput do art. 38 da Constituição Federal” 

(propondo a volta à redação originária do artigo 38 da 

Constituição, aplicando ao servidor da administração 

indireta as normas para exercício de mandato eletivo), e 

  Resolve 

  - designar para compô-la, na forma indicada pelas 

Lideranças, os Deputados constantes da relação anexa; 

  II - convocar os membros ora designados para a 

reunião de instalação e eleição, a realizar-se no dia 25 de 

março, às 14 horas e 30 minutos, no Plenário 15 do 

Anexo II. 

Brasília, 29 de março de 2015 

Eduardo Cunha 

Presidente da Câmara dos Deputados 

COMISSÃO ESPECIAL 

PROPOSIÇÃO: PEC 453-A/01 

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN /PRTB 

Titulares : Aluisio Mendes, PSDC, André Moura, PSC, Beto Rosado, PP, Cacá Leão, 

PP, Carlos Gomes, PRB, Carlos Marun, PMDB, Celso Pansera, PMDB, Claudio 

Cajado, DEM, Mauro Lopes, PMDB, Walney Rocha, PTB, Zé Silva, SD.  

Suplentes : Osmar Serraglio, PMDB, Rodrigo Pacheco, PMDB, Ronaldo Nogueira, 

PTB. 
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PT/PSD/PR/PROS/PCdoB  

Titulares : Beto Salame, PROS, Bilac Pinto, PR, Cabo Sabino, PR, Décio Lima, PT, 

Enio Verri, PT, Erika Kokay, PT, Fábio Faria, PSD, Fábio Mitidieri, PSD. 

Suplentes : 8 vagas. 

PSDB/PSB/PPS/PV 

Titulares : Fabio Garcia, PSB, Júlio Delgado, PSB,  Jutahy Junior, PSDB, Max Filho, 

PSDB, Raimundo Gomes de Matos, PSDB, Sandro Alex, PPS. 

Suplentes : 6 vagas. 

PDT 

Titular : André Figueiredo. 

Suplente : 1 vaga. 

PSOL 

Titular:  Chico Alencar. 

Suplente : 1 vaga. 

 O SR. PRESIDENTE (Francisco Floriano) - Dando continuidade ao Grande 

Expediente, concedo a palavra à Deputada Renata Abreu, do PTN de São Paulo. 

 O SR. CAETANO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, enquanto aguardamos a Deputada Renata Abreu, quero dar como lido 

meu pronunciamento. 

 No último final de semana, estive na cidade de Paratinga, na comunidade de 

Santo Onofre, com o ex-Prefeito Marcel, o ex-Prefeito Zé Carneiro, o Vereador Pê 

da Amoreira, o Vereador Zé de Perminio e várias outras lideranças, onde nós 

discutimos a situação da região, das barragens, ali dentro das pontes e também 

realizamos um encontro à noite. 
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 Sr. Presidente, quero dar como lido, como já falei aqui quando fiz um aparte, 

pronunciamento que trata da dragagem do Rio São Francisco. 

 O SR. PRESIDENTE (Francisco Floriano) - Muito obrigado, Sr. Deputado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 O SR. CAETANO (PT-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, gostaria de registrar nos anais desta Casa, a reunião que 

tive a honra de participar no Município de Paratinga, na tarde do último sábado, 21 

de março, para tratar de assuntos do Estado da Bahia, da região Oeste e do nosso 

País. 

 A reunião com ampla participação de líderes e populares, autoridades e 

representantes das comunidades aconteceu no povoado de Santo Onofre, sob um 

frondoso Juazeiro, no terreiro da casa do Sr. Chico das Boiadas e ex-vereadora 

Zezé. 

 Estiveram presentes neste encontro os ex-prefeitos de Paratinga Marcel 

Carneiro e Zé Carneiro, os vereadores Pê da Amoreira e Zé de Permínio, o 

presidente do PT Marcelinho, o deputado estadual Luciano Simões e os doutores 

Mero e Edésio. 

 Além de travar um bom debate sobre a realidade nacional e a importância das 

medidas de combate à corrupção, apresentadas pela presidente Dilma, a 

comunidade encaminhou demandas de pontes e barragens para a região. 

 À noite, tivemos a grata satisfação de reunir com cerca de 2.000 pessoas, na 

sede do município, em acalorado debate sobre a democracia, a defesa da legalidade 

e do governo Dilma, a importância do combate à corrupção e as grandes medidas 
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de inclusão social iniciadas nos dois governos Lula e aprofundados no período da 

presidente Dilma. 

 As principais reivindicações de Paratinga estão ligadas à dragagem do Rio 

São Francisco principalmente o braço do Rio que banha o município e apresenta 

grande obstrução no curso da água. 

 Estaremos, nesta casa, Sr. Presidente, Senhoras e Deputadas, Senhores 

Deputados, encaminhando as reivindicações de Paratinga e do seu povo, 

especialmente junto à Codevasf e Ministério da Integração Nacional. 

 Solicito à Mesa, a divulgação deste pronunciamento nos meios de 

comunicação da casa. 

 Muito obrigado! 

 O SR. PRESIDENTE (Francisco Floriano) - Concedo a palavra ao Deputado 

Bohn Gass. 

 O SR. BOHN GASS (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, solicito a V.Exa. que dê como lido o meu discurso. 

 No último domingo, foi o Dia Mundial da Água. Informo que 97,5% da água da 

Terra é salgada e apenas 2,5% é doce. Ela precisa ser preservada. Faço um registro 

sobre esse tema e queria que fosse registrado nos Anais da Casa.  

 Há um projeto de lei de minha autoria que trata da cidade sustentável, do 

aproveitamento da água da chuva e da impermeabilização do solo para os afazeres 

da casa, para economizarmos água tratada, em defesa do uso sustentável da água.  

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 
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 O SR. BOHN GASS (PT-RS. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - 

Senhor Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o último domingo, dia 22, foi o Dia 

Mundial da Água. 

 Já sabemos que o planeta terra, na verdade, é o planeta água. 

 Só que 97,5% de toda a água da terra é salgada e apenas 2,5% é doce. 

 E a situação ainda é mais crítica, pois apenas 0,0001% do total de água do 

planeta está presente nos rios, sendo, portanto de fácil acesso pela população. 

 Trago estes dados, senhores e senhoras, não pra alarmá-los embora eu saiba 

que eles sejam, sim, alarmantes. 

 Mas trago-os para que nós, toda a vez que pensarmos em elaborar uma nova 

legislação ou pretendermos modificar alguma lei já existente, levemos em conta esta 

realidade. 

 Neste sentido é que apresentei à análise desta Casa um projeto de lei a que 

chamei de Projeto das Cidades Sustentáveis. 

 Trata-se, basicamente, de incentivar, na forma de redução de tarifas, de 

redução de impostos ou mesmo na forma de facilidades de financiamento nos 

bancos oficiais, todas as construções que tiverem mecanismos para captar a água 

da chuva, que utilizem energia solar e que garantam a permeabilidade do solo. 

 Valho-me aqui da famosa frase de Madre Teresa de Calcutá para defender a 

aprovação do meu projeto: 

 Sei que se trata-se de uma gota no oceano, mas sem ele o oceano ficaria 

ainda menor. 
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 A ideia é que se passe a utilizar água da chuva na lavagem de calçadas, 

automóveis, no esgotamento de vasos sanitários e outros serviços que não 

necessitem de água tratada 

 A ideia é que se utilize a energia solar tanto em sistemas de aquecimento 

quanto para em sua transformação em energia elétrica 

 A ideia é que se nossos condomínios e loteamentos sejam espaços 

permeáveis para que a água possa sempre voltar à terra. 

 A ideia, senhoras e senhores, é muito simples. 

 A ideia é fazer alguma coisa diante da monstruosa estatística da Unicef de 

que  a cada ano, 3 milhões e meio de pessoas morrem no mundo por problemas 

relacionados ao fornecimento inadequado de água. 

 O SR. PRESIDENTE (Francisco Floriano) - Concedo a palavra à Deputada 

Renata Abreu 

 A SRA. RENATA ABREU (Bloco/PTN-SP. Sem revisão da oradora.) - Boa 

tarde a todos! Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço a presença do nosso 

Presidente, dos nossos Deputados, dos telespectadores da TV Câmara. 

 Quero dizer a vocês que estou muito feliz em estar aqui. Venho à tribuna 

desta Casa pela primeira vez. A gente sabe que esse início é muito conturbado, é 

muito aprendizado nesse primeiro momento. Faço questão de agradecer a cada 

uma das quase 87 mil pessoas do Estado de São Paulo que acreditaram em mim 

para representá-las aqui na Casa. Agradeço também aos mais de 700 mil votos que 

o nosso partido, o nosso pequeno PTN, recebeu. Nessas eleições, o PTB se 

agigantou e nos deu de presente mais três Deputados que ficarão junto comigo, a 
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Deputada Cristiane Brasil, o Deputado Delegado Edson Moreira e o Deputado 

Bacelar, que vêm me ajudar nessa luta.  

 Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho desse sonho. Eu venho de 

uma família política que lutou muito pelo nosso País. Eu tive um tio que foi preso, 

torturado e cassado na ditadura militar. Tive um pai que lutou muito pelo “O Petróleo 

é Nosso”, e que fundou em São Paulo o Centro de Tradições Nordestinas, para 

combater o preconceito contra esta comunidade em São Paulo — uma comunidade 

que ajudou a construir São Paulo —, e fundou uma ONG que há 23 anos faz um 

trabalho social dedicado ao povo. Hoje, o Centro de Tradições Nordestinas atende 

mais de 100 mil pessoas. Dificilmente há um político, um representante do povo que 

não tenha passado lá para comer um baião de dois e conhecer um pouquinho dessa 

cultura maravilhosa.  

 Todo esse trabalho me fez crescer respirando política e, ao mesmo tempo, 

fazendo parte da estatística daqueles jovens que falam “eu odeio política”, o que 

cada vez está mais presente, infelizmente, na nossa sociedade. 

 Eu vejo um gargalo na nossa educação, que me fez ter esta vontade de ser 

Deputada Federal. Quando me lancei nessa luta, eu ouvi de muitos políticos: “Mas 

por que Deputado Federal? Deputado Federal é o cargo mais difícil dentro do 

Legislativo. Por que você não começa como Vereadora ou Deputada Estadual?” Eu 

respondia: “Porque eu acho que a gente tem que ir para a política por um ideal, e as 

bandeiras pelas quais eu gostaria de lutar neste País são bandeiras que eu só 

conseguiria alcançar no Legislativo Federal, principalmente a nossa educação.”  

 Eu vejo tantas coisas que a gente aprende na escola! Passamos boa parte da 

vida lá, saímos formados numa excelente faculdade — como aquelas em que me 
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formei, a Fundação Getúlio Vargas e a Mackenzie — e despreparados para a vida 

em sociedade. Nós não temos nas nossas escolas matérias de importância para a 

vida, como política, direitos básicos, primeiros socorros.  

 E aí eu me questionei: “Que tipo de cidadãos nós queremos formar neste 

País? Qual é o futuro dessas gerações se nós não prepararmos os nossos jovens 

para a vida, para a política? Como nós podemos querer renovação política quando 

nossos jovens, nossas mulhere, inclusive, que são minoria hoje, não querem 

participar da política do País?” 

 Se nós não começarmos a estimular isso dentro da escola, para que os 

nossos jovens saiam da escola querendo ser políticos, sim, vai ser muito difícil 

acreditar na política no futuro. E esse resgate da nossa juventude me deu força e 

vontade de realmente vir para cá. 

 Eu comecei essa luta sem nada, com um segredo que meu pai me ensinou, e 

o senhor o conhece, que era o famoso 3S — suor, saliva e sola de sapato. Num 

partido pequeno, conseguir construir 300 mil votos para fazer um Deputado Federal 

é muito difícil, mas o Brasil queria essa renovação política. E eu acho muito positivo 

para o País. 

 Hoje eu cheguei a esta Casa e vejo a importância de se unir a experiência de 

quem está aqui — e grandes nomes como o do Deputado Henrique Fontana, que 

estava aqui agora há pouco, de quem eu ouço cautelosamente tudo o que S.Exa. 

fala, porque é um grande professor — com esse entusiasmo do jovem, com essa 

vontade, esse sonho de fazer diferente. É isso que torna esta Casa mais especial 

nesta Legislatura. 
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 E quero compartilhar com vocês um sentimento único que eu estou sentindo 

no dia de hoje. Quando eu entrei aqui, eu cheguei cheia de projetos de lei e um 

amigo meu Deputado, no segundo mandato, falou para mim: “Renata, esquece, a 

última coisa que se aprova nesta Casa é projeto de lei de Deputado." Aquilo me 

entristeceu. Eu falei: “Mas eu sou o Legislativo, eu vim aqui para fazer leis, como 

não vão aprovar meus projetos de lei?” E eu virei para o meu pai e falei: “Pai, 

quantos projetos de lei o senhor aprovou?” Ele falou: “Nenhum” — em dois 

mandatos. E eu falei: “Isso não pode continuar assim”. Eu vou vencer pela 

persistência e pelo charme feminino, que pelo menos alguma vantagem a gente tem 

que ter em ser mulher.  

 E protocolei meu primeiro projeto de lei, pela educação, para que a gente 

tenha na escola, no ensino básico e fundamental deste País, educação política, 

direitos básicos, primeiros socorros e educação ambiental. Eu acho que é o mínimo 

para um cidadão se formar neste País, para um jovem poder crescer e exercer seus 

direitos de cidadão — ele é obrigado a votar e não sabe o que fazem nossos 

representantes. 

 E, hoje, quando eu peguei a pauta de hoje, está lá o meu requerimento de 

urgência, que eu consegui incluir, estando aqui na Casa há um mês e meio. E, com 

muita insistência, com muita dedicação, com muita pentelhação com o Presidente da 

Câmara, os nossos Parlamentares, os Líderes, a gente conseguiu.  

 Então, é essa luta que me faz cada vez mais ficar motivada para continuar 

lutando. Eu sempre digo que pior do que o medo de perder é a vergonha de nunca 

ter lutado, e eu fico feliz de chegar a esta Casa e dizer para vocês que eu tentei, e 

vou tentar, e vou morrer neste Brasil, porque foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu 
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constituí a minha família, foi aqui que eu tive meus dois filhos. Infelizmente, eu vejo 

as grandes mentes deste País saírem para buscar oportunidade em outros países. 

Nós somos cidadãos brasileiros. Nós temos obrigação de lutar por este País, de 

acreditar e lutar para que os nossos filhos sejam felizes cada vez mais neste País, 

que tem como principal característica a riqueza.  

 Não nos falta nada. Não temos tempestades, nada de ruim que assole o 

nosso País. Não justifica não sermos um dos primeiros países deste mundo em 

desenvolvimento, em tecnologia e em qualquer outra bandeira que nós queiramos 

abraçar. 

 Quero dizer para vocês — eu falei muito isto na minha campanha, muitos aqui 

foram candidatos e se falava: “ah, mas uma andorinha só não faz verão” —, 

primeiro, que aqui nós temos muitas andorinhas. Eu me surpreendi com muitos 

Parlamentares nesta Casa pelo idealismo, o que me fez acreditar ainda mais neste 

País. 

 Eu sempre falo que a nossa luta pode parecer uma gotinha no oceano, mas o 

oceano seria menor sem essa gotinha. Então, se cada um de nós fizer a nossa parte 

nesta Casa e lutar por esses projetos, que eu vejo aqui todos os dias, que nós 

estamos votando — e escrevi isto no meu diário esta semana... 

 Esse botãozinho que a gente aperta cada vez que nos chamam para votar 

muda a vida de muita gente. Então, todos nós temos que ter muita responsabilidade 

com esse aperto de botão, porque ele pode fazer a diferença na vida de muita gente. 

 Nós temos que pegar aquela quantidade de avulsos que está lá — a minha 

Assessoria briga por isso — e ler um por um. E respeitar essas pessoas que 
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acreditaram em nós. Eu tenho certeza de que, juntos, nós vamos conseguir 

realmente construir um Brasil diferente. 

 O Deputado quer fazer um aparte? 

 O Sr. Caetano  - Deputada, parabéns pela sua disposição, pela sua 

esperança, pela sua combatividade. Eu vi isso nas palavras de V.Exa. 

 A SRA. RENATA ABREU - Obrigada. 

 O Sr. Caetano  - Eu cheguei agora também, juntamente com V.Exa. e os 

demais Deputados, nesta nova Legislatura  — diga-me se é a mesma coisa —, mas 

eu também já entrei com um projeto de lei aqui nesta Casa. E eu tenho sempre em 

mente o seguinte: quem sabe aonde quer chegar encontra o caminho certo e o jeito 

de caminhar. V.Exa. está entrando aqui com muita energia, e isso contamina este 

Parlamento, para que nós possamos aqui dar as mãos e, neste Parlamento, 

construir proposições que venham melhorar a vida da juventude brasileira, porque 

boa parte dela hoje está sendo paquerada pelo tráfico, pelas drogas, e nós temos 

que estar juntos para defender a vida desses jovens e a vida do povo brasileiro, por 

uma vida melhor, por um País melhor cada vez mais. Parabéns, Deputada, pelo seu 

discurso! 

 A SRA. RENATA ABREU - Obrigada, Deputado. Já peço o apoio de todos 

para esse requerimento que virá hoje para ser votado nesta Casa, porque eu acho 

que vai ser uma grande conquista para o nosso País poder fazer um mínimo de 

resgate dessa juventude e do interesse deles, não só de reclamar, mas também de 

lutar pelo nosso País. Essa é a grande missão dos nossos cidadãos. 

 O Sr. Gilberto Nascimento  V.Exa. me concede um aparte, nobre Deputada? 

 A SRA. RENATA ABREU - Com maior prazer, meu professor. 
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 O Sr. Gilberto Nascimento  - Deputada Renata, eu primeiro louvo a Deus e 

agradeço a Deus por poder estar aqui, nesta Casa, nesta Legislatura, vendo a 

desenvoltura de V.Exa.  

 A SRA. RENATA ABREU - Amém.  

 O Sr. Gilberto Nascimento - V.Exa., que tem alguns parentes que passaram 

por esta Casa, como Dorival de Abreu, como o seu pai, José de Abreu, como o seu 

tio, que conviveu também tanto aqui em Brasília, enfim, V.Exa. nasceu em um lar, 

em uma casa em que se respirava política e em que se respira política até hoje. Eu 

quero dizer a V.Exa. que, sendo do mesmo Estado de que V.Exa. também é, o 

Estado de São Paulo, consegui ver e acompanhar as andanças de V.Exa. lá pelo 

Estado. Por onde passávamos, havia placa da Renata de Abreu e, quando íamos 

pedir um voto, as pessoas diziam: “Já vamos votar na Renata.” Eu dizia: “Então, 

façam isso com muita tranquilidade, porque a Renata realmente vai representar o 

nosso povo da melhor maneira possível.” Portanto, quero parabenizá-la mais uma 

vez. Quero dizer que o projeto que V.Exa. apresentou nesses dias e que hoje está 

com esse requerimento de urgência para ser votado — e contará com o voto deste 

Deputado — é um projeto que realmente vem mudar as coisas; é um projeto que, 

enquanto nós não mexermos na educação deste País, nós não vamos chegar a 

lugar nenhum. Hoje, grande número de jovens — como já foi dito aqui — estão 

sendo aliciados pelo tráfico, aliciados por aqueles que querem levá-los ao crime. 

Mas infelizmente, nas próprias escolas, falta muito o espírito do civismo, falta muita 

determinação daqueles que estão lá para ensinar, para que essas crianças, quando 

adolescentes e adultos, possam ajudar a formar uma sociedade mais digna, mais 

justa e mais humana. Portanto, Deputada Renata Abreu, mais uma vez, eu quero 
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parabenizá-la. V.Exa. falou que um oceano, sem essa gotinha, não seria talvez o 

total oceano. Também sou desses, embora, às vezes, as pessoas falem: "Ah! Mas 

uma andorinha também não faz verão". Não adianta chegar à Câmara Federal 

achando que vai mudar as coisas. "Uma andorinha só não faz verão", mas eu tenho 

dito: uma andorinha já anuncia o verão. E o que V.Exa. está fazendo aqui hoje, 

exatamente com este pronunciamento, é anunciar uma nova fase, um novo 

momento. É com pessoas como V.Exa. que nós acreditamos que faremos um Brasil 

muito melhor, um Brasil grande. Estão por aí dizendo que o Brasil vai quebrar. O 

Brasil não quebra, o Brasil é muito grande para quebrar. O Brasil tem um povo forte, 

o Brasil tem minérios, o Brasil tem potencial, o Brasil tem capacidade, o Brasil tem 

tudo por acontecer. Então, eu não estou com aqueles que simplesmente são 

terroristas de plantão: o Brasil vai quebrar, vai quebrar. Não vai quebrar. Daqui a um 

pouco, nós vamos passar por essa crise, vamos chegar ao lado de lá e vamos dizer: 

o País conseguiu sobreviver, porque o País, acima de tudo, tem um povo forte, 

digno, correto e acredita em um Deus, que pode fazer... 

 A SRA. RENATA ABREU  - Amém. 

 O Sr. Gilberto Nascimento  - ... o melhor pela Nação brasileira. Muito 

obrigado e um abraço a V.Exa. 

 A SRA. RENATA ABREU - Obrigada, Deputado. V.Exa. é um grande 

padrinho, um grande mestre na nossa luta. Eu queria ilustrar com uma história o que 

V.Exa. falou. Ainda tenho bastante tempo e posso contá-la.  

 Não sei se V.Exa. já viu um vídeo em que aparece um menininho em uma 

tempestade. Cai uma árvore e o trânsito inteiro para. Todos começam a reclamar 

porque o trânsito está parado, até que aquela criancinha de 10 anos começa a 
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empurrar a árvore. É impossível ele mover aquela árvore. Mas as pessoas começam 

a olhar e percebem a vontade do menino de mover aquela árvore, e então vem um, 

vem mais outro, mais outro, até que todas aquelas pessoas se sensibilizam e 

começam a empurrar a árvore, que então se move, e o trânsito volta a fluir. 

 Eu acho que, na política, é a mesma coisa. Talvez enquanto só eu sonhar, 

possa ser só um sonho. Mas quando todos nós, aqui, sonharmos juntos, poderemos, 

realmente, construir um Brasil diferente. É nisso que eu acredito. 

 Muitos parecem descrentes quando falo do meu ideal. Isto aconteceu na 

Comissão da Reforma Política quando estávamos debatendo a cláusula de barreira, 

e um colega saiu, balançando a cabeça, falando “Ah, isso é sonho”. Mas é com 

sonhos que a gente constrói. 

 E, tocando neste assunto, quero fazer um apelo aos meus amigos, aqui. 

Estou, hoje, na Comissão da Reforma Política, e acho que nós precisamos muito 

trabalhar, sim, para termos uma reforma política. Acho que a salvação do nosso 

Brasil não é somente a reforma política, porque nós temos um problema crucial: 

politizar os nossos cidadãos. Todos nós aqui fomos candidatos e sabemos a 

dificuldade que é ganhar votos. O mesmo que critica o Parlamentar que vende voto 

é aquele que faz isso na outra ponta, que pede cesta básica para dar o voto. Nós 

não podemos ser coniventes com esse tipo de política. Na minha campanha, eu 

ganhei muitos votos moralizando a população. Eu acho que nós temos a obrigação 

de fazer isso. 

 Talvez a reforma política venha como um up, mas ele tem que ser justo, 

igualitário. Quando eu vou lá brigar por uma cláusula de barreira, por uma cláusula 

de desempenho, é porque eu sei o quanto é difícil hoje a renovação política 
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acontecer em nosso País se nós que somos pequenos e médios partidos não 

tivermos o mínimo de condição para que essas pessoas, essas caras novas 

cheguem ao poder.  

 O Sr. Paulo Maluf  - V.Exa. me dá um aparte? 

 A SRA. RENATA ABREU - É uma honra. 

 O Sr. Paulo Maluf  - Eu quero felicitar a população de São Paulo que trouxe 

para cá essa juventude feminina, na pessoa da Deputada Renata Abreu, cuja parte 

da vida eu conheço através da convivência com os mais antigos. Convivi muito com 

o seu pai, o Deputado Federal José de Abreu, e gosto demais dele. Falo do José de 

Abreu, do centro das tradições nordestinas, o amigo de sempre, o companheiro leal, 

e da família de comunicadores, como Paulo Abreu, Dorival Masci de Abreu. Enfim, 

V.Exa., Deputada Renata Abreu, tem o DNA bom... 

 A SRA. RENATA ABREU  - Obrigada. 

  O Sr. Paulo Maluf  - ... da política paulista. Portanto, eu acho que o eleitor de 

São Paulo agiu judiciosamente quando melhorou o padrão da Câmara dos 

Deputados trazendo uma mulher valorosa como Renata Abreu. Muito obrigado.  

 A SRA. RENATA ABREU - Muito obrigada. Fico muito feliz com as palavras 

do Paulo Maluf. S.Exa. fez parte da minha infância. Foi candidato a Prefeito em São 

Paulo junto com o meu pai, quando saiu candidato. E a campanha dele era — não 

sei se V.Exa. lembra: “Nem madame, nem doutor”. (Risos.) Grande experiência! Eu 

estava lá nesse debate. 

 É uma honra estar aqui hoje, 13 anos depois da saída do meu pai, seguindo 

os passos dele. E eu acho que nós temos esse dever, como pais — hoje eu sou 

mãe —: nós não podemos deixar herdeiros, nós temos que deixar sucessores, 
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sucessores da nossa luta, sucessores das nossas conquistas, sucessores que vão 

realmente contribuir para este grande, imenso Brasil. 

 A Sra. Christiane de Souza Yared  - Permite-me V.Exa. um aparte, Deputada 

Renata? É com muita honra que faço parte do PTN, partido que seu pai preside. E 

quero dizer que me sinto em casa, por entender que nós, que estamos aqui, somos 

aqueles passarinhos que levam a gotinha de água para tentar apagar o fogo na 

floresta. Mas essa gotinha é aquela que vai permitir que a floresta seja novamente 

reerguida. Porque certamente ela vai cair numa semente e vai proteger essa 

semente. Eu sei que a sua luta é a nossa luta, a luta de muitos que aqui estão, e que 

acreditam como lutar pela mulher. Nós precisamos trazer mais mulheres para cá. É 

uma luta nossa, da bancada feminina, é uma luta sua. Mas quero lhe dar os 

parabéns, porque sei que, no meio de toda essa luta, a sua bandeira é o povo 

brasileiro. O seu partido é o Brasil, como o de muitos que aqui estão. Então, eu 

quero deixar aqui o meu carinho e dizer que V.Exa. não está sozinha. Somos muitos 

os que queremos o melhor deste País. E vamos, sim, começar essa mudança aqui 

em cada de nós para que nós possamos alcançar aqueles que precisam. Que Deus 

a abençoe e a ajude. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos fazer 

do Brasil este País que sonhamos, começando hoje. 

 A SRA. RENATA ABREU - Obrigada, Deputada. 

 O Sr. Esperidião Amin  - V.Exa. me concede um aparte, Deputada? 

 A SRA. RENATA ABREU - Com o maior prazer. 

 O Sr. Esperidião Amin  - Eu quero fazer um breve registro em nome do 

nosso partido. O seu coestaduano, o nosso companheiro Paulo Maluf, já falou. E eu 

quero apenas atestar, na condição de seu colega na Comissão de Reforma Política, 
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a sua dedicação, a busca da verdade e o seu empenho em ajudar a construir um 

diploma que seja realmente um norte para aprimorar o processo que nos leva à 

representação política, valorizando-a e valorizando também os nossos 

representados, ou seja, o povo brasileiro. Parabéns e boa sorte. 

 A SRA. RENATA ABREU - Muito obrigado, Deputado Esperidião Amin, que 

fez uma explanação maravilhosa. 

 O Sr. Zé Geraldo  - Peço 1 minuto, Deputada. 

 A SRA. RENATA ABREU - Eu vou concluir dizendo a todos os Deputados 

aqui presentes que eu estou à disposição. Eu vim a esta Casa para contribuir, talvez 

com pouca experiência, mas com muita vontade e com muito sonho. Acho que isso 

pode realmente transformar as nossas bandeiras, a nossa luta. Falo a todos aqui 

que não sou uma Deputada de oposição ou uma Deputada de situação. Eu sou uma 

Deputada que vou lutar pelos meus sonhos, pela minha ideologia, pelas coisas que 

eu acredito que vão ser boas para o nosso País. E quero de verdade poder contar 

aqui com amigos que vão me ajudar a construir este Brasil do sonho de muita gente. 

 Muito obrigada e boa tarde a todos. 

 O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) - Parabéns à Deputada Renata 

Abreu. Com a palavra da Deputada Renata Abreu, nós concluímos, então, o Grande 

Expediente. Neste momento, passaremos às breves comunicações. 

  Durante o discurso da Sra. Renata Abreu, o Sr. 

Francisco Floriano, nos termos do § 2º do art. 18 do 

Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é 

ocupada pelo Sr. Gilberto Nascimento, 2º Suplente de 

Secretário. 
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 O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) - Esta Presidência tem a grande 

alegria e satisfação de anunciar a presença nesta Casa do sempre Deputado 

Federal Agnaldo Timóteo.  

 Agnaldo Timóteo foi Deputado por longos tempos, estando entre os mais 

votados do País — naquela época, proporcionalmente o mais votado. Dos 6 milhões 

de eleitores do Rio de Janeiro, obteve 503 mil votos. Depois foi para São Paulo, 

onde se elegeu Vereador. Mas, para nós, V.Exa. é sempre Deputado desta Casa. 

 Parabéns, nobre Deputado! Torcemos para que V.Exa. volte à vida pública 

em breve. No Rio de Janeiro ou em São Paulo, V.Exa. estará sempre representando 

muito bem o povo brasileiro. 

 O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) - Concedo a palavra ao Deputado 

Zé Geraldo. 

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

Presidente, solicito a V.Exa. que considere lido meu pronunciamento e autorize sua 

divulgação nos meios de comunicação da Casa, inclusive no programa A Voz do 

Brasil.  

 Em meu pronunciamento, faço uma crítica à Rede Globo de Televisão pela 

forma como tem se comportado politicamente nos seus jornais, o que tem tirado 

pontos de seu principal jornal. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - 

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

veículos de comunicação da Casa, aqui se faz, aqui se paga. Nunca um dito popular 

funcionou tão bem a uma instituição quanto vem ocorrendo com o maior oligopólio 
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de comunicação do País, as Organizações Globo. A cada dia que passa, a maior 

empresa do sistema, a TV Globo, amarga quedas vertiginosas em sua audiência, 

chegando ao ponto do seu principal telejornal registrar, ontem, 23/04, míseros 20 

pontos no IBOPE, coisa impensável para o principal programa da emissora, que 

permaneceu décadas imbatível audiência. 

 O que fez a Globo? A Globo que apoiou a ditadura militar e, por isso mesmo, 

enriqueceu às custas do erário público durante o longo e tenebroso período de mais 

de duas décadas em que o Brasil foi governado pelos golpistas; continuou a ditar as 

regras mesmo depois que Figueiredo apeou do Palácio do Planalto e foi curtir o 

cheirinho do seu cavalo, que segundo ele, cheirava melhor que o povo.  

 Os militares voltaram para a caserna, mas deixaram o seu filhote já crescido e 

bem nutrido, mais com fome desmesurada. As Organizações Globo continuaram a 

crescer no período pós-militar e a exercer cada vez mais seu poder coercitivo. 

Conspirou em favor de candidatos, seus aliados. Impediu e ainda impede que a 

Constituição Federal fosse e seja cumprida, em pelo menos dois dos mais 

importantes pontos: os artigos 153 e 224. O primeiro trata-se da instituição do 

Imposto sobre Grandes Fortunas pela União e o segundo obriga o Congresso 

Nacional a criar o Conselho Nacional de Comunicação Social. A família Marinho não 

quer; e por isso trabalha contra, a efetivação de nem um e nem outro. Com isso, o 

oligopólio da Mídia Brasileira conspira contra a Ordem Econômica e a 

Democratização da Comunicação.  

 O resultado é que temos visto ultimamente com as centenas de contas 

secretas em Banco Suíços, tendo os magnatas da Mídia ocupado o topo da lista e a 

concentração cada vez mais forte da comunicação em poucas mãos. Mesmo com a 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  SEM SUPERVISÃO 
 Número Sessão: 045.1.55.O           Tipo: Delibera tiva Ordinária - CD                                                     
 Data: 24/03/2015  Montagem:  
 
 

 121

nítida decadência de grupos como os grupos Abril e mesmo Globo, as empresas de 

comunicação ainda continuam nas mãos de oligopólios ou instituições religiosas. 

 É claro que a decadência da TV Globo se dá por conta de vários fatores, 

dentre eles a concorrência cada vez mais forte das demais emissoras que investem 

em programas de qualidade e de forte apelo popular. No entanto, não podemos 

deixar de mencionar que a atitude da emissora totalmente parcial com relação aos 

pontos aqui lembrados, bem como a clara oposição ao governo atual e o total 

alinhamento ao candidato derrotado Aécio Neves, coloca em cheque sua 

credibilidade, a exemplo do que vem ocorrendo com a revista Veja, do grupo Abril, 

junto a uma considerável fatia da população brasileira. 

 Por isso, não raramente, manifestações populares entoam para que ninguém 

esqueça: “a verdade é dura, a Globo apoiou a ditadura ”. 

 O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) - Vamos, então, agora às breves 

comunicações, quando os Srs. Deputados terão 3 minutos para fazerem seus 

pronunciamentos. 

 Vamos agora ouvir a forte voz da Bahia, Deputado Paulo Azi. 

 O SR. PAULO AZI (DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, senhoras e senhores que acompanham esta 

sessão, é com muita emoção que subo a esta tribuna pela primeira vez, a mesma 

tribuna que foi ocupada, por mais de 20 anos, pelo meu querido e saudoso pai, o ex-

Deputado Federal Jairo Azi. 

 As minhas primeiras palavras nesta tarde não poderiam deixar de ser aquelas 

de agradecimento a uma parcela importante da população da minha querida Bahia, 

que me concedeu o privilégio de estar aqui na Câmara dos Deputados 
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representando o meu querido Estado, num momento único, Sr. Presidente, momento 

histórico e grave para o nosso País, país que elegeu uma proposta, mesmo que por 

pequena margem, e agora se vê sendo governada por um projeto completamente 

diferente daquele que foi exposto às urnas em outubro do ano passado. 

 E o reflexo disso é o sentimento que a cada dia aumenta nos milhões de 

brasileiros, que passam a ter consciência de que foram alvo de um estelionato 

eleitoral. 

 A Presidência da República vive um momento grave, o País vive um momento 

grave. A Presidente prometeu e disse em sua campanha que o País ia bem, que as 

coisas estavam arrumadas. Agora busca um caminho de sacrifício da população de 

nosso País, sacrifício da classe trabalhadora, que vê diversos dos seus direitos 

sendo diminuídos e sacrifício daqueles que produzem, daqueles que geram 

empregos, daqueles que assistem atemorizados à sanha do Governo em aumentar 

a carga tributária de nosso País com o aumento de taxas e de impostos.  

 Considero, Sr. Presidente, que, pela gravidade em que vive o País, é 

fundamental que esta Casa assuma o protagonismo neste momento, esta Casa, que 

dá passos no sentido de demonstrar sua independência harmônica, precisa assumir 

definitivamente esse papel e estar em consonância com aquilo que a população de 

nosso País espera de todos nós que aqui estamos para representá-la. 

 (O microfone é desligado.) 

 O SR. PAULO AZI - Sr. Presidente, para concluir. 

 Quero crer que esta Casa, sob a presidência do Deputado Eduardo Cunha, 

pode, deve e vai avançar nas reformas de que o País precisa: na reforma tributária, 

porque nós não podemos aceitar que Estados e Municípios continuem a viver com a 
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cuia na mão; na reforma política, para que mude efetivamente esse sistema que 

todos concordam já estar falido; e numa reforma que faça com que o Estado volte 

sua atenção para aqueles que efetivamente mais precisam do poder público, que 

são os pobres, os carentes espalhados pelo Brasil afora. 

 Agradeço, Sr. Presidente, pela oportunidade.  

 O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) - Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) - Antes de passar a palavra ao 

próximo orador inscrito, registro que temos a alegria de receber nesta Casa, na tarde 

de hoje, um grupo de cadeirantes do Hospital Sarah Kubitschek.  

 Nós os parabenizamos pela luta diante das dificuldades que às vezes 

enfrentam. Esta Casa os recebe sempre de braços abertos. 

 O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) - Depois da Bahia, vamos ao 

Piauí, com a voz forte daquele que foi Senador e hoje é Deputado Federal, Heráclito 

Fortes.  

 V.Exa. dispõe de 3 minutos para o seu pronunciamento. 

 O SR. HERÁCLITO FORTES (PSB-PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, volto a esta tribuna para defender o 

Piauí da crise energética que se abate sobre aquele Estado.  

 O jornal Diário do Povo do Piauí de hoje traz, em sua primeira página, como 

manchete, matéria que tem o seguinte título Apagão atinge 15 cidades por quase 20 

horas.  

 Ninguém pode avaliar as consequências de um fato dessa natureza. O Piauí 

vive os últimos anos padecendo por conta da escassez de energia elétrica. 
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Nenhuma indústria de médio porte ou de grande porte pode investir no território 

piauiense. 

 Cerca de 3 anos atrás tivemos uma comprovação disso: a fábrica da Suzano, 

que foi prometida, cantada em prosa e verso que seria instalada no Piauí, 

atravessou o Rio Parnaíba para ser finalmente montada no Estado do Maranhão. 

 A crise da ELETROBRAS é muito grave. Ontem eu falei aqui sobre a 

privatização prometida pelo Ministro de Minas e Energia.  

 Meu Presidente, esse apagão agora atingiu os Municípios de Novo Oriente, 

Barra d’Alcântara, Francinópolis, Várzea Grande, Aroazes, Santa Cruz dos Milagres, 

Elesbão Veloso, Floriano, São Félix do Piauí, São Miguel da Baixa Grande, Nazaré, 

São Francisco do Piauí, Arraial e Francisco Ayres.  

 A ELETROBRAS precisa tomar medidas urgentes para aliviar essa crise 

constante por que passa o Piauí. Nós não podemos mais, em determinadas cidades 

do Piauí, ligar sequer o ar condicionado na hora de pico. É uma brincadeira. É 

preciso que haja investimento urgente.  

 E eu quero fazer este apelo ao Ministro de Minas e Energia, para que socorra 

o Estado do Piauí. Nós queremos crescer. Sem energia não vamos para lugar 

nenhum. 

 Fica aqui, portanto, o meu apelo, Sr. Presidente, e a gratidão a V.Exa. por 

permitir que o Piauí tenha voz nesta Casa. 

 Eu faço esse registro e me solidarizo com os Municípios atingidos, mas me 

solidarizo de maneira muito especial com o Piauí, porque hoje esse apagão 

aconteceu nos Municípios aqui citados, mas amanhã serão outros Municípios. Esta 

crise é uma crise generalizada! E a ELETROBRAS, que hoje é administrada pelo 
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Governo Federal, administrada no Rio de Janeiro, fica completamente impotente, 

completamente sem ação para solucionar esse problema. 

 Agradeço, portanto, a V.Exa., meu caro Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) - Concedo a palavra ao Deputado 

Manoel Junior, do PMDB da Paraíba. (Pausa.) 

 Com a palavra o Deputado Silas Freire, do PR do Piauí. (Pausa.) 

 Com a palavra a Deputada Moema Gramacho, do PT da Bahia. (Pausa.) 

 Com a palavra o Deputado Laudivio Carvalho, do PMDB de Minas Gerais. 

(Pausa.) 

 Com a palavra o sempre Governador, o Deputado Esperidião Amin, do PP de 

Santa Catarina. S.Exa. dispõe de 3 minutos. 

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

orador.) - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, eu ocupo o microfone 

para fazer dois registros: o primeiro e o mais importante é para anotar o fato de que, 

depois de uma longa tramitação, nós tivemos ontem emitida a licença de instalação, 

ou seja, a licença para execução da obra do contorno viário da Grande Florianópolis.  

 É muito difícil encontrar no Brasil uma deficiência de obra como a que eu me 

refiro. O contorno viário da grande Florianópolis é fundamental para o MERCOSUL, 

para descongestionar o tráfego na BR-101 e dar o mínimo de mobilidade à 

circulação de pessoas, de mercadorias, de produção, de serviços, no Sul do Brasil, 

unindo de maneira adequada os interesses do Brasil, seja no Sudeste, seja no Sul, 

seja com países do MERCOSUL, como o Uruguai e a Argentina. 

 Agora, depois de 3 anos vencidos do prazo de conclusão da obra —repito, a 

obra deveria estar pronta em março de 2012—, nós tivemos a licença para o início 
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efetivo de todos os 50 quilômetros de extensão dessa obra. Com a mesma 

determinação com que exercitamos a vigilância, com que cobramos a liberação do 

início dessa obra, nós vamo-nos portar, doravante, para que a ANTT, a quem eu 

agradeço pelo esforço — ao IBAMA também quero agradecer —, mas para que 

ANTT e a concessionária, no caso, a Autopista Litoral Sul, cumpram, no menor lapso 

de tempo possível, a execução dessa obra de formidável importância para Santa 

Catarina, eu repito, e para o Brasil. 

 Finalmente, quero registrar que o anúncio dessa liberação coincidiu com a 

data dos 289 anos da capital de Santa Catarina, 289 anos da fundação da Vila do 

Desterro, erigida, portanto, à condição de Município, com a denominação da época 

Nossa Senhora do Desterro. Esse Município recebeu, de certa forma, um presente 

muito aguardado, muito justo e necessário para Santa Catarina e para o Brasil. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) - Deputado Esperidião Amin, nós 

também nos juntamos à população de Santa Catarina para parabenizá-la também 

pelos 289 anos. 

 O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) - Concedo a palavra agora ao 

Deputado Laudivio Carvalho. (Pausa.) 

 Em seguida, com a palavra o Deputado Sergio Souza. (Pausa.) 

 Com a palavra o Deputado Lúcio Vale. (Pausa.) 

 Concedo a palavra ao Deputado Laudivio Carvalho. 

 O SR. LAUDIVIO CARVALHO (Bloco/PMDB-MG. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) - Sr. Presidente, boa tarde. Srs. Deputados e Sras. Deputadas, nós 
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precisamos registrar nesta Casa o descaso das autoridades para com a vida no 

Brasil. 

 A BR-381, a conhecida Fernão Dias, que liga Minas Gerais a São Paulo, ficou 

fechada por 30 horas, porque uma carreta de grande porte teve problemas 

mecânicos. Doentes, crianças, mulheres com filhos pequenos ficaram parados 30 

horas em uma rodovia, uma das mais importantes de todo o País. 

 Essa rodovia, Sr. Presidente, é controlada por uma empresa, e essa empresa 

não tomou qualquer conhecimento ou qualquer medida para liberar aquela rodovia 

tão importante para o Brasil, rodovia que traz medicamentos de São Paulo, que traz 

alimentos e leva para o Nordeste do País. 

 A Polícia Rodoviária Federal, em Minas Gerais, por sua vez, disse que não 

tem contingente. E é verdade, Sr. Presidente. A Polícia Rodoviária Federal no Brasil 

hoje tem viaturas, mas não tem homens para patrulhar a malha viária deste País. E 

é preciso que nós, nesta Casa aqui, cobremos do Governo Federal providências. É 

preciso que o Governo do Estado de Minas Gerais cobre das autoridades rapidez 

quando ocorrerem fatos como estes, porque parece que é muito tranquilo ficar 30 

horas com uma rodovia fechada, mas ali estão passando vidas, pessoas passam 

mal, pessoas ficam sem poder usar o banheiro, sem poder tomar um gole d'água 

porque não tem, uma ambulância não consegue passar, Sr. Presidente, e o que é 

pior: ninguém assume postura alguma para responder.  

 E, como membro da comissão que cuida da aviação e do transporte em todo 

Brasil, eu estarei trazendo aqui discussões em plenário para que possamos definir 

responsabilidades em casos como esses, a Rodovia Fernão Dias, uma das mais 

importantes do Brasil, que ficou fechada por 30 horas. 
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 Sr. Presidente, muito obrigado. Uma boa tarde às Sras. e Srs. Deputados. 

 O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) - Depois de Minas Gerais, vamos 

agora ao Paraná; concedo a palavra ao Deputado Sergio Souza. (Pausa.) 

 Do Paraná, vamos ao Pará; concedo a palavra ao Deputado Lúcio Vale. 

(Pausa.) 

 Vamos ao Acre, concedo a palavra ao Deputado Alan Rick. (Pausa.) 

 Concedo a palavra ao Deputado Domingos Sávio, de Minas Gerais. (Pausa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) - Deputado Caetano, do Partido 

dos Trabalhadores da Bahia, tem V.Exa. a palavra. 

 O SR. CAETANO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez, eu volto aqui a esta tribuna 

dizendo que, neste final de semana, nós fizemos um excelente trabalho: visitamos 

mais uma vez a cidade de Camaçari e, num evento, lá o povoado de Arembepe, e 

houve a participação da comunidade. Quero aqui agradecer a todos que nos 

acompanharam naquele evento.  

 Fui também a São Desidério, no oeste da Bahia, e a Paratinga, com o ex-

Prefeito Marcel e demais lideranças. Em São Desidério, nós fizemos um encontro 

com lideranças da região, sob o comando do ex-Deputado Estadual Professor 

Valdeci. Foi um encontro importante.  

 Nesse encontro estivemos também com o Presidente do PT de São 

Desidério, Jânio, com o Prefeito Demir, com o Vice-Prefeito, com vários Vereadores 

e lideranças de mais ou menos 20 Municípios da região, onde discutimos a 

importante ponte entre nosso mandato e as comunidades, as regiões, os territórios, 

os Municípios, o aprendizado de trazer as reivindicações de fazer essa ligação.  
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 Eu acho que esta Casa, este Parlamento se fortalece, quando se faz uma 

ligação forte com os territórios, com as regiões, com os Municípios. As lideranças se 

sentem empoderadas. Lá, eu estava com o pessoal de Muquém de São Francisco, 

de Santa Maria da Vitória, de Bom Jesus da Lapa e de diversos outros Municípios 

dessa região. 

 Quero também, hoje, registrar aqui que o Brasil, neste final de semana, 

nesses dias de semanas, foi publicado na Folha de S.Paulo, no Valor Econômico 

que o Brasil começa a criar condições para retomar o seu crescimento. Foi 

publicado pela Agência S&P que o Brasil mantém o grau de investimento. Isso é 

muito importante, porque dessa forma não perderemos novos investimentos para o 

nosso País. O Brasil é registrado como um bom pagador. A crise hídrica começa a 

diminuir em nosso País. Isso nos leva a um melhor fornecimento de energia e, 

obviamente, a cair, também, o Risco Brasil de investimento, começa a apontar que 

nós podemos retomar o crescimento econômico em nosso País. Entendo que nós 

temos que apostar nessa direção. 

 Eu fiz um encontro na cidade de Paratinga, debaixo de um pé de juazeiro, 

com muita gente presente. A população da zona rural está acompanhando de perto 

o que acontece aqui nesta Casa, pela TV Câmara e também pela Rádio Câmara, 

que atingem os diversos rincões deste País. Eu fiquei impressionado com a 

audiência que a TV Câmara tem nas diversas regiões, no Estado da Bahia e 

também em todo o Brasil. 

 A população acredita que é possível melhorar cada vez mais. Eu acho que 

nós temos que colocar nossa energia a favor da retomada do desenvolvimento 

econômico do Brasil. A população carente espera isso. Por exemplo, eu tive contato 
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com um senhor da cidade de Ibotirama, que dizia que todos os dias ele assiste à TV 

Câmara, ouve a Rádio Câmara, está acompanhando de perto o que acontece aqui 

neste Parlamento. 

 Portanto, acho que nós temos que aproveitar mais essa ansiedade do povo 

brasileiro de ver este País melhor e apostar na perspectiva da consolidação da 

economia brasileira. O Brasil é um país forte. Vamos retomar também o 

fortalecimento da PETROBRAS, uma empresa importante para o nosso País, e 

vamos fortalecer a micro e a pequena empresas, quem gera emprego e dá 

sustentabilidade ao povo brasileiro, à Nação brasileira, aos Municípios deste País. 

 Sr. Presidente, quero dizer ao povo brasileiro que tenha força, fé, coragem e 

determinação. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 O SR. CAETANO (PT-BA. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Gostaria de registrar nos anais desta Casa, a 

reunião que tive a honra de participar no município de Paratinga, na tarde do último 

sábado, 21 de março, para tratar de assuntos do Estado da Bahia, da região Oeste e 

do nosso País. 

 A reunião com ampla participação de líderes e populares, autoridades e 

representantes das comunidades aconteceu no povoado de Santo Onofre, sob um 

frondoso Juazeiro, no terreiro da casa do Sr. Chico das Boiadas e ex-vereadora 

Zezé. 

 Estiveram presentes neste encontro os ex-prefeitos de Paratinga Marcel 

Carneiro e Zé Carneiro, os vereadores Pê da Amoreira e Zé de Permínio, o 
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presidente do PT Marcelinho, o deputado estadual Luciano Simões e os doutores 

Mero e Edésio. 

 Além de travar um bom debate sobre a realidade nacional e a importância das 

medidas de combate à corrupção, apresentadas pela presidente Dilma, a 

comunidade encaminhou demandas de pontes e barragens para a região. 

 À noite, tivemos a grata satisfação de reunir com cerca de 2.000 pessoas, na 

sede do município, em acalorado debate sobre a democracia, a defesa da legalidade 

e do governo Dilma, a importância do combate à corrupção e as grandes medidas 

de inclusão social iniciadas nos dois governos Lula e aprofundados no período da 

presidente Dilma. 

 As principais reivindicações de Paratinga estão ligadas à dragagem do Rio 

São Francisco principalmente o braço do Rio que banha o município e apresenta 

grande obstrução no curso da água. 

 Estaremos, nesta casa, Sr. Presidente, Senhoras e Deputadas, Senhores 

Deputados, encaminhando as reivindicações de Paratinga e do seu povo, 

especialmente junto à Codevasf e Ministério da Integração Nacional. Solicito à 

Mesa, a divulgação deste pronunciamento nos meios de comunicação da Casa. 

 Muito obrigado! 

 O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) - Concedo a palavra ao Sr. 

Deputado Victor Mendes, do Maranhão. (Pausa.) 

 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Davidson Magalhães. (Pausa.) 

 Concedo a palavra à Sra. Deputada Raquel Muniz, de Minas Gerais. (Pausa.) 

 Concedo a palavra ao Deputado Wilson Filho, para uma Comunicação de 

Liderança, pelo PTB.  
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 O SR. WILSON FILHO (Bloco/PTB-PB. Como Líder. Sem revisão do orador.) 

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho aqui, na tarde de hoje, falar sobre 

um tema que tem pautado não apenas todos os meios de comunicação do meu 

Estado, a Paraíba, mas principalmente todas as casas de todas as 223 cidades do 

meu Estado.  Eu me refiro à seca. 

 No último domingo, 22 de março, foi comemorada a 23ª edição do Dia 

Mundial da Água, iniciativa que existe desde 1993, criada a partir de uma resolução 

da ONU. 

 O Dia Mundial da Água foi criado com o objetivo de despertar a atenção de 

todas as pessoas do planeta para a importância da preservação dos mananciais e 

da qualidade da água potável. A exemplo do que ocorreu nas diversas ocasiões 

anteriores, neste ano de 2015, foi escolhido o tema Água e Desenvolvimento 

Sustentável, visando a uma abordagem que proporciona a discussão de um futuro 

melhor para a humanidade. A ideia é que a sociedade humana possa pensar em 

conjunto e projetar iniciativas que harmonizem as áreas aparentemente em conflito. 

 Em função do momento crítico que o Brasil vive hoje, com o colapso dos seus 

mananciais e reservatórios de água, a lembrança proporcionada por esse dia 

especial toma uma dimensão tremenda.  

 O fato é que, somente agora, o nosso País está despertando para a realidade 

da escassez de água doce, que já é comum em vários outros países do planeta. 

Nunca se viu, no Brasil, a sociedade civil se mobilizar da forma atual, com o único 

intuito de não ver a torneira de casa secar.  

 Mas, mesmo assim, a sensação que tenho é a de que o brasileiro, 

especialmente aquele que mora no Sudeste, ainda não entendeu a gravidade dessa 
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situação, tratando a falta de água como um problema sazonal, temporário. Tanto 

governantes como a população em geral passam a sensação de que estão se 

mobilizando, relativamente, para tratar de um possível problema passageiro, que 

logo passará com a regularização das chuvas do verão seguinte.  

 Quero dizer, Sr. Presidente, que a realidade do Sudeste, mesmo que tenha o 

mesmo fundamento, é muito diferente da realidade do Nordeste. O Nordeste já vive 

nessa seca há 4 anos.  

 No meu Estado, nós temos 223 cidades e, dessas, 202 já chegaram a estar 

em estado de emergência. Atualmente, temos quase 200 cidades em estado de 

emergência. Nós temos, Sr. Presidente, mais de 50 cidades em colapso total, ou 

seja, no mês de abril próximo, não terão água, certamente.  

 Então Sr. Presidente, eu peço um apoio, uma ajuda, uma atenção especial do 

Governo Federal, do Governo Estadual do meu Estado, a Paraíba, para que juntos 

possamos trabalhar para tentar diminuir as dificuldades pelas quais hoje passam os 

paraibanos e os nordestinos.  

 Sr. Presidente, não é apenas uma situação em que, nas próximas chuvas, 

nós teremos a solução.  

 Nós teremos a solução, a partir do momento em que tivermos um projeto, 

uma proposta, um programa que vise, com obras estruturantes, diminuir essas 

dificuldades. Não é, Deputado Carlos Eduardo Cadoca, que, por termos, lá no 

Nordeste, por obrigação, a seca, que nós teremos, por obrigação, a sede. Não é 

assim que se revolve o problema. Não é assim que se guia o tema.  

 Hoje, por exemplo, Sr. Presidente, nós temos o problema do milho. Havia um 

programa muito pequeno, mas muito importante, da CONAB: milho com preço muito 
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maior, sem nenhuma isenção. Nós temos dificuldades no pagamento dos carros-

pipa, na construção de açudes, de reservatórios de água, na perfuração de poços. 

Nós temos, em qualquer dos meios — os meios paliativos e os meios estruturantes 

—, dificuldades nesse momento, no que tange a qualquer tipo de obra e iniciativa, 

quando se fala do meu Estado, a Paraíba. 

 Então, eu peço, Sr. Presidente, em nome de quase 4 milhões de paraibanos e 

paraibanas, que a resposta chegue. Propus ao Deputado Carlos Eduardo Cadoca e 

ao Deputado Pedro Fernandes — ambos, assim como eu, coordenadores das 

bancadas de nossos Estados, eu, coordenador da Paraíba; o Deputado Carlos 

Eduardo Cadoca, coordenador da bancada do Pernambuco; o Deputado Pedro 

Fernandes, coordenador da bancada do Maranhão — uma reunião dos nove 

coordenadores das nove bancadas dos Estados do Nordeste com a Presidenta 

Dilma, para tentar trazer, dessa reunião, um resultado. 

 Sr. Presidente, eu espero que esta Casa, somada ao Governo Federal e aos 

Governos Estaduais do Nordeste, na reunião marcada para amanhã, com a 

Presidenta Dilma, possa tratar desse tema com a urgência devida. Os nordestinos 

precisam de uma resposta imediata. 

 Então, Sr. Presidente, eu agradeço-lhe pela generosidade de ter me dado 

esse tempo a mais e solicito que a nossa fala seja registrada em A Voz do Brasil. 

Espero que o Brasil continue se mobilizando em relação à falta de água. É muito 

triste ver, no Dia Mundial da Água, os brasileiros não terem nenhum motivo para 

comemorar. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 
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O SR. WILSON FILHO (Bloco/PTB-PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no último domingo,  dia 22 de março, foi 

comemorada a 23ª edição do Dia Mundial da Água, iniciativa que existe desde 1993, 

criada a partir de uma resolução da Assembleia Geral da ONU, decorrente de 

recomendação ocorrida na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

e o Desenvolvimento, a ECO-92, realizada no Brasil. 

O Dia Mundial da Água foi criado com o objetivo de despertar a atenção de 

todas as pessoas do planeta para a importância da preservação dos mananciais e 

da qualidade da água potável . À exemplo do que ocorreu nas ocasiões anteriores, 

neste ano de 2015 foi escolhido o tema “Água e desenvolvimento sustentável”, 

visando uma abordagem que proporcione a discussão de um futuro melhor para 

humanidade, levando-se em conta a relação entre o consumo de água com todas as 

áreas do desenvolvimento sustentável. A ideia é que a sociedade humana possa 

pensar em conjunto e projetar iniciativas que harmonizem áreas aparentemente em 

conflito, tais como natureza e urbanização, saúde e indústria. 

Em função do momento crítico que o Brasil vive hoje, com o colapso dos seus 

mananciais e reservatórios de água, a lembrança proporcionada por esse Dia 

especial toma uma dimensão tremenda. O fato é que somente agora o nosso País 

está despertando para a realidade da escassez de água doce, que já é comum em 

vários outros países do Planeta. Nunca se viu no Brasil a sociedade civil se mobilizar 

da forma atual, com o único intuito de não ver a torneira de casa secar. 

Mas, mesmo assim, a sensação que tenho é de que o brasileiro, 

especialmente aquele que mora no Sudeste do País, ainda não entendeu a 

gravidade dessa situação, tratando a falta de água como um problema sazonal, 
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decorrente de sucessivas estações climáticas desfavoráveis. Tanto governantes, 

como a população em geral, passam a sensação de que estão se mobilizando 

reativamente para tratar um problema passageiro, que logo passará com a 

regularização das chuvas do verão seguinte. 

Entendo que foi esse tipo de visão equivocada que levou o Sudeste à 

situação atual. Ninguém pensou, previu ou planejou medidas melhores de gestão 

dos recursos hídricos, simplesmente porque os tinha em abundância. É sempre bom 

lembrar que aquele gestor  que somente sabe gerir seus recursos nos períodos de 

abundância, está fadado ao fracasso. A atual realidade demonstra isso claramente. 

Embora o Brasil seja um País de contrastes em todos os sentidos, inclusive 

climáticos, hoje grande parte do nosso território está debaixo da escassez de água. 

Talvez por isso esse tema tenha tomado tanta significância na mídia nacional. 

Mas eu quero aqui, nesta tribuna, mais uma vez, chamar a atenção desta 

Casa para uma realidade que não é sazonal, não é esporádica, não vai passar daqui 

a alguns meses ou anos, que se repete há muao tempo e que agora se vê ainda 

mais agravada pela grande estiagem de chuvas pela qual passa o nosso Brasil. 

Como Deputado Federal, representante da Paraíba e do povo do Nordeste 

brasileiro, não posso calar diante da situação de calamidade existente na minha 

região. Há muito venho fazendo apelos por providências que busquem minorar os 

efeitos da seca no sertão da Paraíba, sem ser ouvido com a devida atenção. 

Nos últimos anos o Nordeste vem passando pela pior seca de sua história. 

Mas este fato teve pouca repercussão na mídia nacional, se compararmos com o 

destaque que ela atualmente dá ao problema hidrico do Sudeste. A explicação para 
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isso talvez esteja no ineditismo de ver aquela região sofrendo por conta da falta de 

água. 

Diferentemente do morador do Sudeste, o nordestino não alimenta a 

expectativa de que o problema vai passar com a regularização das chuvas. Agora 

mesmo, apesar da incidência de fortes chuvas nos últimos dias, a preocupação com 

os níveis baixos dos açudes é muito grande, porque as precipitações pluviométricas 

não foram suficientes para favorecer um aumento considerável no volume de água 

disponível nos açudes. 

A situação é crítica em todo Nordeste. No último domingo, em pleno dia 

Mundial da Água, foi noticiado que o maior de todos os reservatórios de água do 

Nordeste está secando. O Lago de Sobradinho, que tem a capacidade de armazenar 

34 bilhões de metros cúbicos de água e é 14 vezes maior que a Baía de Guanabara, 

no Rio de Janeiro, está com apenas 17% do seu volume total e, ainda, baixando 

cada vez mais. 

Na Paraíba, dados da Agência Executiva de Gestão de Águas (Aesa) revelam 

que pelo menos 80, dos 123 açudes existentes em todo o Estado, têm níveis de 

armazenamento inferiores a 20%. Desse total, mais da metade já secou ou está com 

menos de 5% da capacidade total. 

Só para exemplificar como é grave a situação de calamidade que atinge o 

meu Estado, basta ver que o volume de água disponível no açude Estevam Marinho, 

na cidade de Coremas, é de apenas 17,2% de sua capacidade total. Esse é o nível 

mais baixo de sua história para este período do ano, que é considerado o mais 

favorável, em função das chuvas típicas da estação. Esse reservatório, que 
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completa 73 anos em maio, já foi o maior do Nordeste e abastece diversas cidades 

do sertão da Paraíba e, também, do Rio Grande do Norte. 

Desde setembro de 2014, aproximadamente 197 municípios paraibanos estão 

em situações de emergência ou de calamidade pública, por causa da seca. Para ter 

a dimensão do problema, basta lembrar que a Paraíba tem 223 municípios. Ou seja, 

em mais de 88% dos municípios do meu Estado não tem abastecimento de água 

regular e suficiente. 

Acredito que as celebrações pelo Dia Mundial da Água sejam de suma 

importância para que se desperte a atenção de todos para a grave situação de 

colapso que se avizinha. Mas para cerca de 200 mil paraibanos, que hoje já estão 

desabastecidos de água, não há o que comemorar. 

Portanto, faço um apelo para que toda a sociedade brasileira, governantes, 

mídia e demais cidadãos, prestem atenção à situação do Nordeste. Deixo aqui o 

alerta de que não é o bastante discutir medidas de desenvolvimento sustentável e 

de gestão de recursos hídricos que abracem soluções somente para o Sudeste. O 

certo é pensar o Brasil como um todo, propondo e implementando políticas públicas 

e de iniciativas populares, para que nenhum brasileiro tenha o constrangimento de 

abrir a sua torneira e nela não encontrar, por absoluto descaso, água boa, limpa, de 

qualidade e em quantidade suficiente para atender às suas necessidades básicas. 

Era o que tinha a dizer. 

 O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) - Vamos ao Rio de Janeiro ouvir a 

voz da experiência. Concedo a palavra ao Deputado Miro Teixeira. 
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 O SR. MIRO TEIXEIRA (PROS-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero pedir a outras cidades, como fez o Rio de 

Janeiro, que recorram à Justiça, e aos Estados também.  

 Nós aprovamos aqui uma lei que alterou o indexador das dívidas dos Estados 

e Municípios, saindo do IGP-DI, mais de 6% a 9% ao ano, para a SELIC ou o IPCA, 

mais 4% SELIC ou IPCA, aplicando-se o que for menor.  

 O Prefeito Eduardo Paes, em nome da cidade do Rio de Janeiro, entrou com 

ação na Justiça Federal e conseguiu liminar garantindo que a dívida municipal com a 

União seja calculada com base em lei aprovada no ano passado, porque não houve 

regulamentação da lei. E a Justiça Federal reconheceu o direito de o indexador da 

dívida da cidade ser aquele mostrado pela nova lei, embora não tenha havido a 

regulamentação. Essa é uma batalha que não vai terminar. Estou falando de uma 

liminar.  

 Para que ela se consolide e para que Estados e Municípios não continuem a 

mergulhar em crise por conta de uma ausência de regulamentação, existe a lei. 

 O que a cidade do Rio de Janeiro fez foi buscar o respeito aos contratos, o 

respeito à lei, o respeito ao Estado de Direito, o respeito à ordem jurídica, com o 

princípio da impessoalidade. Não importa que sejam amigos ou não sejam amigos 

da Presidente da República, adversários ou não adversários da Presidente da 

República: Prefeitos e Governadores têm o dever de lutar para que a lei venha a ser 

respeitada, como fez o Prefeito Eduardo Paes, e para que Estados e Municípios não 

sejam onerados pela ausência de regulamentação. 

 Muito obrigado a V.Exa. e parabéns pela condução que sempre imprime aos 

trabalhos! 
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 O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) - Muito obrigado, Deputado Miro. 

 O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) - Do Rio de Janeiro, vamos ao 

Acre, com o Deputado Alan Rick, que tem o tempo de 3 minutos. 

 O SR. ALAN RICK (Bloco/PRB-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente Gilberto Nascimento, é uma honra poder compartilhar um pouco dessa 

experiência de vida que V.Exa. tem, dessa unção de Deus que está sobre sua vida 

também. 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, meus pares, eu gostaria de 

apresentar a V.Exas. um projeto de lei a que dei entrada. Não é o único nesta Casa, 

mas reforça essa que é uma das propostas do atual Governo. Inclusive o slogan do 

Governo Federal é Brasil, Pátria Educadora. 

 Nós apresentamos um projeto que altera a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação — LDB, para dispor sobre educação em tempo integral nas escolas. Ora, 

nós sabemos que as nações mais ricas e mais honestas do mundo são aquelas que 

mais investiram em educação. A Finlândia, a Coreia do Sul, o Japão e o Canadá são 

alguns exemplos, Sr. Presidente. 

 Esse projeto não traz nada de novo, apenas o clamor da sociedade brasileira 

para que a educação em tempo integral seja definitivamente implantada no Brasil. 

 A educação infantil será ministrada, preferencialmente, em tempo integral, 

devendo o poder público criar mecanismos de incentivos aos pais ou responsáveis 

para que optem pela jornada integral. 

 Já os ensinos fundamental e médio acontecerão progressivamente em tempo 

integral, dentro do espaço escolar ou fora dele, mediante outros profissionais, não 
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somente os professores — poderiam ser educadores, estagiários, voluntários, enfim 

—, para tratar de vários temas na área pedagógica. 

 Seria a implantação definitiva no Brasil da educação em tempo integral. 

 Além disso, o ensino médio incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo 

em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na 

escola. 

 O objetivo do nosso projeto, Sr. Presidente, é que a educação integral seja 

uma realidade no sistema educacional brasileiro, também pensando na valorização 

do professor. 

 O professor brasileiro, que teve a boa notícia, no início do ano, do reajuste do 

piso em 13% — o piso dos professores hoje é 1.917 reais, mas ainda é muito pouco; 

precisamos valorizar a carreira de professor neste País —, deve ser respeitado não 

só pela remuneração percebida, mas também, como no meu tempo de escola, pelos 

alunos. Hoje, nós vemos milhares de vídeos, infelizmente, de alunos que maltratam, 

agridem e até espancam professores. 

 Então, Sr. Presidente, esse projeto tem por objetivo adequar o Brasil à nova 

realidade tecnológica. As mudanças tecnológicas estão rapidamente transformando 

a sociedade brasileira numa realidade complexa, afetada por um forte dinamismo 

que tem o conhecimento e a informação como motores do desenvolvimento 

econômico e social. Nesse novo contexto, as expectativas dos cidadãos e o papel 

do Estado acerca da efetividade e eficiência do sistema educacional e de formação 

têm aumentado consideravelmente. 

 Os que me conhecem sabem que sempre estive preocupado com a educação 

brasileira. Por isso, viabilizar políticas educacionais contextualizadas, ajustadas às 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  SEM SUPERVISÃO 
 Número Sessão: 045.1.55.O           Tipo: Delibera tiva Ordinária - CD                                                     
 Data: 24/03/2015  Montagem:  
 
 

 142

novas realidades da sociedade, é a bandeira que continuarei defendendo durante 

todo o meu mandato. 

 Sr. Presidente, gostaria que esse discurso fosse divulgado nos meios de 

comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) - Atendendo ao pedido de V.Exa., 

o seu discurso será divulgado nos órgãos de comunicação da Casa. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 O SR. ALAN RICK (Bloco/PRB-AC. Pela ordem. Pronuncia o seguinte 

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de comunicar que dei 

entrada, hoje, em um projeto de lei que altera a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação — LDB, para dispor sobre educação em tempo integral. 

 Com as modificações, a educação infantil será ministrada, preferencialmente, 

em tempo integral, devendo o Poder Público criar mecanismos de incentivos aos 

pais ou responsáveis para que esses optem pela jornada integral. 

 Já os ensinos fundamental e médio acontecerão progressivamente em tempo 

integral, dentro do espaço escolar ou fora dele, inclusive mediante outros 

profissionais que não somente os professores — estagiários, voluntários, oficineiros, 

entre outros atores sociais — e integrada à comunidade escolar, observando o 

projeto pedagógico de cada escola. 

 Além disso, o ensino médio incluirá pelo menos quatro horas de trabalho 

efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de 

permanência na escola. 
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 O objetivo do nosso projeto de lei é definitivamente implantar a educação 

integral no sistema educacional brasileiro. É importante esclarecer que por educação 

em tempo integral entende-se a amplificação qualificada do tempo, composta por 

atividades educativas diferenciadas no campo das ciências, da cultura, das artes, 

das tecnologias, da sociabilização, bem como as vivências e práticas socioculturais, 

que proporcione ao educando seu desenvolvimento físico, cultural, afetivo, social, 

cognitivo e ético. 

 Sr. Presidente, as mudanças tecnológicas estão, rapidamente, transformando 

a sociedade brasileira numa realidade complexa, afetadas por um forte dinamismo 

que tem o conhecimento e a informação como motores do desenvolvimento 

econômico e social. Nesse novo contexto, as expectativas dos cidadãos e o papel 

do Estado acerca da efetividade e eficiência do sistema educacional e de formação 

têm aumentado notavelmente. 

 Os que me conhecem sabem que sempre estive preocupado com a educação 

brasileira. Por isso, viabilizar políticas educacionais contextualizadas, ajustadas às 

novas realidades da sociedade, é a bandeira que continuarei defendendo. 

 Não resta dúvida de que a educação se encontra hoje no centro dos desafios 

e das oportunidades da sociedade brasileira para o século XXI. Graças ao esforço 

dos últimos governos, mediante impulso dos profissionais da educação e cidadãos, 

o acesso ao sistema educacional está em vias de universalização, convertendo-se 

em um direito fundamental, que requer qualidade do que é ensinado. 

 Dessa forma, a ampliação da jornada escolar para tempo integral é o ponto 

central desse desafio, cujo escopo é a convergência entre qualidade e equidade, 

desenvolvimento social e econômico e coesão social. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  SEM SUPERVISÃO 
 Número Sessão: 045.1.55.O           Tipo: Delibera tiva Ordinária - CD                                                     
 Data: 24/03/2015  Montagem:  
 
 

 144

 Por fim, reafirmo que adotar um sistema educacional apropriado às realidades 

contemporâneas exige um processo continuo de revisão, ajustes e adaptações. 

 Era o que tinha a dizer. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) - Agora vamos à Paraíba. 

Concedo a palavra ao Deputado Rômulo Gouveia. (Pausa.) 

 Vamos ao Estado do Tocantins. Concedo a palavra ao Deputado Carlos 

Henrique Gaguim. (Pausa.) 

 Não podendo chegar ao Tocantins, voltamos ao Rio de Janeiro. Concedo a 

palavra ao Deputado Cabo Daciolo. 

 O SR. CABO DACIOLO (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Boa tarde, Sr. Presidente! Eu estava ansioso aqui, aguardando o momento de fazer 

um alerta geral à segurança nacional do nosso País e à defesa nacional: dia 29 de 

março, próximo domingo, estejam todos, às 10 horas da manhã, no Posto 6, na 

Praia de Copacabana. 

 Nós queremos ser tratados com dignidade, Sr. Presidente. Militar também é 

cidadão. Direitos humanos também para os militares! Precisamos, para a defesa 

nacional, aprovar a PEC 404, de 2014, que trata do reajuste salarial anual dos 

militares. Precisamos também acreditar na PEC 300, de 2008. Ela vai entrar em 

pauta — creiam, senhores! —, mas, para isso, tem que avançar. 

 Então, alarme geral: estejam todos no Posto 6, na Praia de Copacabana, às 

10 horas da manhã, no próximo domingo, dia 29. 

 Eu quero dizer algo aqui. A nossa Presidente verbalizou em claro e bom tom: 

“Brasil, Pátria Educadora”. Precisamos respeitar os estudantes do nosso País. Eu 
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estou falando do FIES. Estou falando do financiamento dos nossos alunos. Estou 

falando das faculdades particulares. Faculdade particular e Governo podem brigar à 

vontade, discutir à vontade, mas não podem prejudicar os estudantes do nosso País. 

 Eu peço, por gentileza, à Presidente da República que tome uma providência 

de imediato. E quero deixar bem claro que hoje, após o meu discurso, eu saio em 

direção ao Palácio do Planalto para conversar com a Presidente. Precisamos falar 

sobre os estudantes, futuro da nossa Nação. 

 No Estado do Rio de Janeiro, entre a Barra da Tijuca e a Ilha do Governador, 

existe um pedágio. Esse é o pedágio da Linha Amarela. Esse pedágio é 

inconstitucional. O art. 150 da Constituição Federal autoriza pedágios 

intermunicipais e interestaduais. Pode-se colocar pedágio entre um Município e 

outro. Pode-se colocar pedágio entre um Estado e outro, mas não se pode colocar 

pedágio entre bairros. 

 Não se pode cobrar pedágio entre a Barra da Tijuca e a Ilha do Governador. 

Daqui a pouco, vão colocar pedágio na Avenida Ayrton Senna e na Avenida das 

Américas. Já chega! Quantos impostos mais? Cobram, sugam do povo o tempo todo 

e ainda estão colocando um pedágio na Linha Amarela, para sugar ainda mais o 

povo carioca. 

 Então, eu quero deixar isso de antemão à população carioca e aos 

estudantes e deixar claro à defesa nacional e à segurança pública do meu País, do 

meu Estado, que avancem para a Praia de Copacabana no dia 29 de março, às 10 

horas da manhã, no Posto 6. Deus está no controle. É Deus que vai tocar no 

coração da massa, do povo, para avançar, para que possamos, juntos, lutar pelos 

nossos direitos. 
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 Presidente — aqui, quando digo Presidente, eu me dirijo à Presidente da 

República; falo com a Presidente Dilma —, estou agora saindo deste plenário, 

avançando até a senhora, a quem peço, gentilmente, que me receba, porque a 

senhora disse que vai receber a todos. Precisamos dialogar não só para tratar da 

PEC 300, mas também dos estudantes do nosso País, primordialmente. Briguem à 

vontade, mas deixem os estudantes, porque eles são o futuro da nossa Nação. 

 Juntos somos fortes. Deus está no controle. Nem um passo daremos atrás. 

Um abraço a todos os nobres Parlamentares. Obrigado pelo apoio. Juntos somos 

fortes. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) - Depois de ouvirmos o Rio de 

Janeiro, vamos para a Bahia. Concedo a palavra ao Deputado Valmir Assunção. 

(Pausa.) 

 Não conseguindo chegar à Bahia, vamos para Minas Gerais. Concedo a 

palavra ao Deputado Delegado Edson Moreira. 

 V.Exa. tem a palavra por 3 minutos. 

 O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (Bloco/PTN-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu estava na Comissão 

de Constituição e Justiça e de Cidadania, fiquei lá até agora para falar sobre a 

redução da maioridade penal. Escutei todo mundo, mas, como houve um tumulto 

danado lá, acabei não falando. Como não falei lá, vou falar aqui.  

 Lá, vi os professores e, é lógico, vou entender e seguir o ensinamento do 

Professor Dr. Edgard Moreira da Silva, Procurador de Justiça de São Paulo. O art. 

5º, inciso XLI, combinado com o art. 228, ambos da Constituição Federal, diz que a 
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maioridade penal não é e nunca foi cláusula pétrea. Só alguns entendedores acham 

isso, a seu bel-prazer. Por quê? Porque não querem reduzir a maioridade penal, não 

querem responsabilizar o criminoso juvenil.  

 E, por falar em criminoso juvenil, nesta semana, uma criança de 12 anos 

roubou um carro, saiu dirigindo e acabou matando sua vítima. Em Minas Gerais, 

ontem, a Polícia Militar perseguiu menores infratores, ladrões de veículos, que se 

arrebentaram num poste e faleceram. O que a comunidade fez para defender os 

pobrezinhos assassinos e ladrões? Botou fogo em ônibus. É uma vergonha! 

 Por isso, eu sou um brigador, e vou continuar lutando para que a segurança 

pública seja mais bem-sucedida neste País, com a ajuda do Congresso Nacional, 

que deve legislar para melhorar as condições dos profissionais de segurança 

pública, que estão diuturnamente nas ruas defendendo a sociedade com o sacrifício 

da própria vida. 

 Sr. Presidente, temos que fazer alguma coisa urgente e acabar com essa 

falácia desses defensores de criminosos de que a maioridade penal é uma cláusula 

pétrea. Isso é uma falácia que usam, e deturpam o direito constitucional.  

 Inclusive, essa Constituição que aí está não é uma Constituição plena, ela é 

uma Constituição derivada, porque não foi convocada pelo povo, não foi uma 

Constituinte popular. Ela foi convocada pelo Presidente da República, e o Congresso 

não era Constituinte, não foi eleito para isso, foi apenas transformado em 

Constituinte. Essa Constituição até hoje não está regulamentada. Portanto, temos, 

sim, que convocar um novo Congresso Constituinte para mudar essa Constituição e 

rever toda essa balbúrdia que virou o nosso País. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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 O SR. BACELAR (Bloco/PTN-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, solicito a V.Exa. considerar como lido discurso no qual cobro de S.Exa. a 

Sra. Presidente da República a nomeação, para o Ministério da Educação, de um 

quadro comprometido com a execução do Plano Nacional de Educação. 

 O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) - Acolho o registro de V.Exa. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

O SR. BACELAR (Bloco/PTN-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para falar da importância 

de uma educação pública de qualidade para nosso país. Acredito que o Brasil já deu 

enormes passas e avançou na educação, mas ainda está muito distante de onde 

deveria estar. Para se ter uma ideia, mais de três milhões de crianças e jovens estão 

tara da escala. Esse é um número altíssimo. De cada 20 crianças brasileiras entre 4 

e 5 anos, quatro delas não frequentam a pré-escola. Já no ensina fundamental a 

situação melhora um pouco. Noventa e oito por cento das crianças de 6 a 14 anos 

estão na escola, mas o problema é outro: a falta de qualidade. Isso reflete na 

conclusão da ensino médio. Ao final do terceiro ano 55% não tem os conhecimentos 

de língua portuguesa esperados para sua idade e 67% deles não sabem fazer as 

operações matemática básicas. Até o 5° ano dez por cento das crianças é reprovada 

ou sai da escola. E das que fazem o “A prova Brasil” mais de 60% não tem o 

rendimento esperado em língua portuguesa e em matemática. 

Nos anos finais do ensino fundamental a situação se complica ainda mais. 

17% dos estudantes reprova ou deixa a escola e, dos que ficam, 73% vai mal em 

português e 83% em matemática. 
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E o cenário no ensino médio também é assustador. 23% dos estudantes 

reprovam ou largam os estudos e dos que chegam ao final dessa etapa apenas 29% 

tem desempenho adequado em português e 10% em matemática. Vocês sabem o 

que isso significa? Que todos os anos entram, nas universidades brasileiras, alunos 

despreparados, sem base, sem educação de qualidade. As consequências são 

profissionais desqualificados no mercado. O que afeta diretamente o 

desenvolvimento de nosso país. Em resumo, no Brasil de cada 20 crianças que 

entram na escola somente três concluem os estudos na idade correta e com 

desempenho adequado em língua portuguesa e apenas uma em matemática. A 

cada ano que passa, sem que tenhamos a garantia de uma educação de qualidade 

para todas as crianças e jovens, estamos comprometendo e condenando a vida de 

milhões de pessoas. 

Senhoras Deputados, Senhores Deputados, aí eu pergunto-lhes: até quando 

vamos permitir que isso aconteça? O acesso à educação está previsto na 

Constituição Federal e é um direito de todos. Uma educação pública de qualidade 

também é dever do Estado. Está nas mãos do Governo a oportunidade para que 

este direito seja garantido a todas as crianças e jovens. As soluções existem. Nós 

sabemos disso. E uma delass é a execução do Plano Nacional de Educação. Uma 

tarefa desafiadora e promissora, mas que implica assumir compromissos com o 

esforço contínuo de eliminação de desigualdades históricas no país. 

Diante de tantos dados assustadores, nos deparamos com outro problema: a 

saída de Cid Gomes do Ministério da Educação. O próximo ministro será o quinto, 

em cinco anos, num cargo que vem cumprindo um papel mais político do que 

estratégico. Isso é muito grave, dada a importância dessa área para o 
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desenvolvimento do país. O próximo ministro da educação não pode ser apenas 

uma indicação política. Precisa ser qualificado, ligado a projetos de educação, definir 

metas, alinhar práticas de estados e municípios, fazer diagnósticos para detectar 

deficiências e implementar planos de ação específicos, investindo os recursos da 

maneira mais eficaz. 

É nosso dever, enquanto parlamentar, cobrar da presidenta Duma Rousseff 

uma indicação séria, comprometida, que tenha garra e pulso firme para executar o 

Plano Nacional de Educação e mudar esses índices que, na minha opinião, são 

inaceitáveis. O Brasil precisa melhorar a qualidade das escolas públicas e diminuir 

as desigualdades educacionais. Precisamos adotar uma postura firme e termos a 

participação e a colaboração de todos aqueles envolvidos no tema e de toda a 

sociedade brasileira. Não podemos, daqui a dez anos, olhar para trás e perceber 

que o Plano Nacional de Educação não foi executado. A Câmara dos Deputados 

deve fazer sua parte. Precisamos garantir o aprendizado de todas as crianças. 

Precisamos valorizar nossos professores. As avaliações devem ser pra valer. A 

gestão das escolas e das redes de educação precisa ser mais eficaz. Por tudo isso, 

a educação se tornou o ministério mais decisivo do momento. Tratá-lo de forma 

responsável é condição essencial para garantir o avanço do país nas próximas 

décadas. 

Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) - Concedo a palavra ao Deputado 

Alberto Fraga, que fará uma breve comunicação.  

 Logo em seguida, o Deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, usará seus 

3 minutos no plenário. 
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 O SR. ALBERTO FRAGA (DEM-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, eu queria apenas lamentar o fato de que, enquanto todos nós 

discutíamos o assunto da menoridade penal na CCJ, o PT leva para aquela 

Comissão uma claque, não sei se paga, para vaiar aqueles que estão contra e 

aplaudir aqueles que estão a favor, ou o inverso. 

 Ocorre que nós descobrimos agora que a claque que aqui frequentou, que 

estava lá vaiando os Deputados, são estudantes, que, pelo que levantamos, 

deveriam estar em aula agora à tarde. E essa UBES, sei lá de onde saiu, trouxe os 

estudantes, tirando-os da sala de aula, evidentemente atendendo um pedido de 

algum Parlamentar, e enfeou o debate.  

 Por quê? O que está comprovado? Na medida em que o PT sabe que vai 

perder a votação da questão da idade penal, está tentando obstruir, utilizando esses 

artifícios. É lamentável, o discurso fica feio, e quem perde é a Casa. O que essas 

pessoas têm que entender é que mais de 87% da população quer verdadeiramente 

acabar com essa vergonha nacional, que é a questão da idade penal.  

 É lamentável que o nobre Deputado Esperidião Amin, autor do requerimento, 

não estivesse lá para discutir e apoiar.  

 Chegou-se ao absurdo de um Deputado do PT dizer que um dos palestrantes 

tinha inventado a questão da cláusula pétrea, quando, na verdade, isso foi retirado 

de três Ministros do Supremo Tribunal Federal. É lamentável o PT não saber debater 

aquilo que interessa ao País. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) - Fica registrado, nobre 

Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) - Concedo a palavra ao Deputado 

Valmir Assunção, do PT da Bahia. 

 Logo em seguida, falarão o Deputado Celso Maldaner e o Deputado Padre 

João. 

 O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na semana passada, no Município de Santo 

Estêvão, que fica no centro-norte baiano, o Vereador João Carlos de Almeida, do 

PDT, o popular João do Saco, foi ameaçado de morte pelo atual Prefeito da cidade, 

Orlando Santiago, do PSD. O que motivou as ameaças foram as denúncias feitas 

por João do Saco, que já está em seu sexto mandato na Câmara de Vereadores da 

cidade, denúncias estas que quero aqui reafirmar. 

 O Vereador convocou o coordenador de transporte universitário do Município, 

Antônio Bessa, para debater o transporte escolar. O fato é que, se antes o serviço 

era gratuito, passou a ser pago pelos estudantes que precisam ir para Feira de 

Santana, sem que houvesse uma justificativa plausível.  

 No entanto, o mesmo coordenador já foi preso pela Polícia Federal em uma 

operação que foi feita no Município, justamente por fraude em licitação de transporte 

escolar. Com esses dados, o Vereador João do Saco ainda denunciou indícios de 

desvio de recurso do FUNDEB. 

 Justamente por causa dessas denúncias, o Prefeito Orlando Santiago, 

juntamente com o irmão, invadiu a residência do Vereador — o Vereador não estava 

em casa —, ameaçou de matá-lo, a ponto de a esposa do Vereador ter ido para o 

hospital. 
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 Criou-se uma situação difícil para o Município, uma disputa muitas vezes 

desleal, a ponto de eu ter entrado em contato com o Delegado-Chefe da Polícia 

Civil. Vou entrar em contato com a Polícia Federal, porque tem que se tomar uma 

providência. Está em jogo a vida do nosso Vereador, está em jogo a vida das 

pessoas. 

 O Prefeito, por mais poder que tenha no Município, não pode, de forma 

nenhuma, amedrontar, nem ameaçar, nem tentar matar quem quer que seja, ainda 

mais um Vereador no seu legítimo cargo político que tem no Município. Denunciar, 

fiscalizar, essa é a função do Vereador, e aí ele está sendo ameaçado. 

 Eu espero que a ameaça do Prefeito não seja concretizada, porque isso vai 

permitir que o Vereador João do Saco consiga exercer o seu mandato, cumprir a sua 

função parlamentar, debater com a população de Santo Estêvão, que é uma cidade 

importante naquela região e importante para o povo da Bahia. 

 Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 O SR. VALMIR ASSUNÇÃO  (PT-BA. Pela ordem. Pronuncia o seguinte 

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, semana passada, o vereador do 

município de Santo Estevão, no centro-norte baiano, João Carlos de Almeida (PDT), 

o popular João de Saco, foi ameaçado de morte pelo atual prefeito da cidade, 

Orlando Santiago (PSD). O que motivou essas ameaças foram as denúncias feitas 

por João do Saco, que já está em seu sexto mandato, na Câmara da cidade. 

Denúncias estas que quero aqui reafirmar. 

 O vereador convocou o coordenador de transporte universitário do município, 

Antônio Bessa, para debater transporte escolar. O fato é que, se antes o serviço era 
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gratuito, passou a ser pago pelos estudantes, que precisam ir para Feira de 

Santana, sem que houvesse uma justificativa plausível. 

 No entanto, o mesmo coordenador já foi preso pela Polícia Federal na 

operação Carcará, justamente por fraude em licitação de transporte. Com esses 

dados, o vereador João ainda denunciou indícios de desvio de dinheiro do Fundeb. 

 Justamente depois disso, a casa do vereador foi invadida pelo prefeito de 

Santo Estevão, quando ele estava fora. As ameaças foram dirigidas a sua esposa e 

irmão. E o prefeito segue fazendo ameaças públicas contra a vida do vereador e sua 

família. 

 Assim que soube, entrei em contato com o delegado chefe da Polícia Civil da 

Bahia, Bernardino Brito, que imediatamente orientou o vereador João a registrar 

queixa na delegacia regional de Feira de Santana.  Também entrei em contato com 

a superintendência da Polícia Federal, em Salvador, para garantir a integridade 

física do pedetista. 

 Essa ação truculenta do gestor revoltou toda a comunidade, principalmente, 

por se tratar do próprio prefeito intimidar o poder legislativo da cidade. Ainda 

conforme relato do vereador, no momento da ameaça, o gestor do PSD estava 

acompanhado dos irmãos Ademário Santiago e Tinga, além de Alexsandro 

Malaquias, atual chefe de gabinete. 

 Deixo aqui registrado essa atitude absurda do gestor de Santo Estevão, com 

a convicção que as autoridades competentes não permitirão que as ameaças virem 

realidade. 

 Sr. Presidente/a, solicito a V.Exa. que divulgue este pronunciamento pelo 

programa A Voz do Brasil e demais meios da casa. 
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 Muito obrigado! 

 O SR. MAJOR OLIMPIO - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) - Antes de passar a palavra, pela 

ordem, a V.Exa... 

 O SR. MAJOR OLIMPIO - Apenas para uma reclamação, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) - Antes eu gostaria de convidar o 

Deputado Baleia Rossi, do PMDB de São Paulo, para assumir a Presidência neste 

momento. 

 S.Exa. já passará a palavra a V.Exa., Deputado Major Olimpio, e eu estarei ali 

ouvindo suas palavras. 

 Muito obrigado. 

 O SR. MAJOR OLIMPIO - Agradeço a V.Exa. 

 O Sr. Gilberto Nascimento, nos termos do § 

2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da 

Presidência, que é ocupada pelo Sr. Baleia Rossi, nos 

termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno. 

 O SR. MAJOR OLIMPIO - Sr. Presidente, peço a palavra para fazer uma 

reclamação. 

 O SR. PRESIDENTE (Baleia Rossi) - Concedo a palavra ao Deputado Major 

Olimpio. 

 O SR. MAJOR OLIMPIO (PDT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Eu 

gostaria, Sr. Presidente, de deixar claro para este Plenário o que se passou agora 

na Comissão de Constituição e Justiça.  
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 Numa audiência mais que pública e democrática, dois doutores 

constitucionalistas tentavam mostrar os prós e os contras do projeto de redução da 

maioridade penal. Estavam sendo discutidas a admissibilidade e a 

constitucionalidade do projeto. 

 Ocorreu que claques de algumas senhoras e jovens começaram, de toda 

forma, a pressionar as pessoas e tentar intimidar Parlamentares, chegando ao ponto 

de Deputados, como o Deputado Delegado Éder Mauro e o Deputado Pastor Eurico, 

serem agredidos física e moralmente. E quem mais estava na Comissão foi xingado. 

 Eu gostaria que este Plenário, esta Casa deliberasse sobre o respeito à 

democracia.  

 Nunca me intimidei com bandido armado, muito menos com claque 

comprada, mas houve Deputados que ficaram constrangidos, convidados que 

ficaram intimidados ao manifestar o seu posicionamento. A Casa da democracia tem 

que ser uma Casa aberta. 

  Eu dizia, Deputado Éder Mauro, que entrou no plenário agora, que V.Exa. foi 

até agredido na saída do plenário. 

 Não pode um Deputado, representante da população, ser intimidado dentro 

desta Casa por claque paga e em relação a uma questão que a sociedade quer, 

espera e merece: a redução da maioridade penal. 

 O SR. VITOR VALIM - Sr. Presidente Baleia, peço a palavra, pela ordem, 

para falar sobre o assunto. 

 O SR. PRESIDENTE (Baleia Rossi) - Tem V.Exa. a palavra.  

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

- Sr. Presidente Baleia Rossi, eu estive presente à   Comissão também. Eu estava 
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avaliando brevemente a redução da maioridade penal, e Parlamentares foram 

agredidos física e verbalmente. Isso não contribui em nada para a democracia.  

 A Casa precisa tomar uma providência. Não podemos permitir que a 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania vire palanque para um partido, 

intimidando, assim, a ação parlamentar e intimidando convidados que vierem a esta 

Casa. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Baleia Rossi) - Para uma breve comunicação, concedo 

a palavra ao Deputado Celso Maldaner. (Pausa.) 

 Concedo a palavra ao Deputado Padre João, do PT de Minas Gerais.  

 Tem V.Exa. o tempo regimental. 

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

Presidente, eu queria primeiro destacar, uma vez que houve as falas dos colegas, 

que eu também estava presente à audiência pública em que se estava discutindo a 

Proposta de Emenda à Constituição nº 171, de 1993. Na verdade, havia Deputados 

que estavam agredindo também os convidados. Diziam que eram vagabundos, que 

a defesa era de proteção a vagabundo. Havia Deputado dizendo que se tratava de 

claque paga. Isso é uma agressão.  

 Nós temos que saber respeitar. Isto aqui é uma Casa também do povo, é a 

Casa do Povo. Temos que saber respeitar e acolher bem os cidadãos que vêm aqui.  

 E eles não são pagos. Quem é pago são os Deputados, e recebemos bem. 

Alguns ainda não se contentam com o salário e têm que ganhar dinheiro de 

empresas. Este é o grande problema. 
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 Nós somos bem-remunerados. Nós temos que trabalhar. Nós temos o dever 

de trabalhar. O cidadão vem para contribuir para a democracia. Ele vem com o 

intuito de contribuir, de colaborar. E nós temos que respeitar os cidadãos.  

 É lamentável que haja tanta dificuldade para o cidadão ter acesso a esta 

Casa. Quantos estão do lado de fora, proibidos de entrar nesta Casa? É lamentável 

esta situação, Sr. Presidente. 

 Ao final da minha fala, eu queria dizer, também, da minha grande esperança, 

da minha grande expectativa em relação à postura do Procurador-Geral da 

República no sentido de dar continuidade ao processo de abrir novos inquéritos para 

investigar. Ao se investigar não se está condenando ninguém a priori. É o contrário. 

É até melhor, para o próprio Deputado ou Senador que está sendo investigado, que 

se apure, que se coloque tudo às claras, porque o nome dele vai ficar resguardado.  

 Foi com essa intenção e com todo o respeito e confiança no Dr. Rodrigo Janot 

que nós entregamos a ele documentações complementares à fala do Youssef, que 

cita o Senador Aécio no sentido de ter recebido dinheiro da lista de Furnas e cita o 

próprio trabalho exemplar de Andrea Bayão, que tem todo um processo no Rio de 

Janeiro. Nós queremos que o processo do Rio de Janeiro venha para a 

Procuradoria-Geral da República, que o processo que está em Belo Horizonte venha 

para cá e que se investigue. Abriram o inquérito. Como nós podemos pedir?  

 Vergonhoso é não investigar. Investigar não é vergonha. O que é vergonhoso 

é deixar de investigar situações delicadas. Deve-se investigar para se moralizar a 

política neste País e levar ao nosso povo brasileiro o encantamento pela política, e 

não a vergonha. 

 Muito obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Baleia Rossi) - Dando prosseguimento à lista de 

inscritos para fazer uma breve comunicação, concedo a palavra ao Deputado Luiz 

Carlos Hauly. (Pausa.)  

 Concedo a palavra ao Deputado Arnaldo Jordy. (Pausa.)  

 Concedo a palavra ao Deputado Edmilson Rodrigues. (Pausa.)   

 Concedo a palavra ao Deputado Mauro Pereira. (Pausa.)  

 Concedo a palavra o Deputado Zé Geraldo, do PT do Pará. 

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

Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, todos aqueles que me ouvem neste 

momento, ontem e hoje eu estou dedicando grande parte do meu tempo a uma 

delegação de lideranças, conduzida pelo Prefeito e pelo Vice-Prefeito de Marabá, 

com mais alguns Parlamentares do Estado do Pará. 

 A delegação veio para participar de várias audiências com alguns Ministros, 

inclusive de uma com o Ministro dos Transportes, que acontecerá amanhã, para 

discutir a pressa no derrocamento do Pedral do Lourenço. O que significa isso? 

Trata-se de um trecho de pedras no rio entre os Municípios de Marabá e Tucuruí 

onde há as eclusas. Para que essas eclusas se tornem eficientes todo o ano, 

precisamos fazer um canal, o que deve demorar de 2 anos a 3 anos. 

 O DNIT deve licitar essa obra agora em junho. Mas a empresa que ganhar 

deve cuidar do licenciamento perante o IBAMA, e esse licenciamento também deve 

demorar algum tempo. 

 Marabá é a maior cidade do sul e sudeste do Pará, cidade que precisa desse 

investimento, como também de outros investimentos. É também a cidade onde 

passa a Rodovia Transamazônica, sobre a qual nós vamos discutir também com o 
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Ministro dos Transportes amanhã, para apressar as duas licenças indígenas — uma 

entre o trecho de Itupiranga e Novo Repartimento, na aldeia parakanã, e outra entre 

Medicilândia e Uruará, na aldeia dos povos araras —, para que possamos, então, 

este ano, ter iniciadas as obras nessas localidades e dar continuidade ao 

asfaltamento da BR-230, a Transamazônica, porque de Marabá a Itaituba são mil 

quilômetros, e temos de 380 a 400 quilômetros asfaltados. 

 Nós precisamos destas rodovias no Pará — a BR-163 e a Transamazônica — 

asfaltadas, porque são obras de integração nacional. Essas obras foram feitas ainda 

no período militar, no Governo Médici, e ficaram abandonadas durante 20 anos. 

Agora elas estão sendo asfaltadas. Provavelmente, até 2017 ou 2018, mais de 2 mil 

quilômetros de rodovias em plena selva amazônica estarão asfaltados. 

 Amanhã nós trataremos desses assuntos com o Ministro dos Transportes. 

 O SR. PRESIDENTE (Baleia Rossi) - Dando prosseguimento às Breves 

Comunicações, concedo a palavra ao Deputado Leo de Brito. (Pausa.) 

 Concedo a palavra ao Deputado Hildo Rocha. 

 O SR. HILDO ROCHA (Bloco/PMDB-MA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, Deputado Baleia Rossi, que preside esta sessão, Sras. e 

Srs. Deputadas, estou chegando de um almoço de trabalho da Confederação 

Nacional da Indústria, onde estavam presentes vários Deputados e Deputadas, 

Senadores e Senadoras e também o Presidente do Sindicato das guserias do 

Maranhão, que comunicou a mim e a outros Deputados da bancada do Maranhão 

que a Margusa, empresa que opera no Maranhão há 17 anos, uma empresa mineira 

que transforma minério de ferro em gusa, parou as máquinas, fechou as portas e 

demitiu 360 empregados. 
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 Ora, o Deputado Paulo Maluf, que aqui se encontra, também industrial, sabe 

que uma guseira, quando emprega uma pessoa dentro da sua fábrica, indiretamente 

gera cinco empregos lá fora. Portanto, são 1.800 mães e pais de família 

desempregados com o fechamento da Margusa, uma indústria que funciona no 

Município de Bacabeira, no Maranhão. Outras indústrias do mesmo segmento do 

ferro-gusa estão na iminência de serem fechadas, quatro de Açailândia, em função 

do mercado internacional, sobretudo porque o Governo Federal não vem cumprindo 

com a sua obrigação no que diz respeito ao REINTEGRA, que regulamenta a 

devolução do PIS/PASEP e da COFINS para as empresas. Desde o ano passado, 

essa empresa, assim como as outras guserias do Maranhão, tem direito a receber 

restituição do PIS/PASEP e da COFINS, mas não os tem recebido.  

 Então, peço o apoio das Sras. e Srs. Deputados, principalmente os da 

bancada, como os que aqui estão presentes, o Deputado Zé Carlos, do PT, o 

Deputado Junior Marreca, votado pela cidade de Bacabeira, e outros. A economia 

maranhense não consegue suportar um peso tão grande como esse. Se as 

indústrias de ferro-gusa de Açailândia vieram a fechar, serão quase 20 mil pessoas 

desempregadas, 20 mil pais e mães de família desempregados. A economia 

maranhense não pode suportar um baque desse tamanho. 

 Era o que tinha dizer, Sr. Presidente, Deputado Baleia Rossi, nesta tarde. 

 O SR. PRESIDENTE (Baleia Rossi) - Concedo a palavra, pela ordem, ao 

Deputado Junior Marreca. 

 O SR. JUNIOR MARRECA (Bloco/PEN-MA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Deputado Hildo Rocha, eu quero realmente agradecer a V.Exa. o registro. 
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Na verdade, é uma vergonha! Já tiraram de Bacabeira a sua refinaria e agora mais 

esta: querem fechar a Margusa.  

 Sr. Presidente, esse é um fato para o que esta Casa precisa tomar 

providências, porque o Governo Federal tem que cumprir seus compromissos e não 

só exigir que eles se cumpram. Faço um apelo a esta Casa, enquanto bancada do 

Maranhão, para que possamos nos unir e defender essa bandeira, pois serão 

milhares de pessoas desempregadas com o fechamento da Margusa e a não 

conclusão da refinaria, ambas na cidade Bacabeira. Isso é uma afronta àquele povo 

do Maranhão, como também às aciarias lá em Açailândia, que deverão ser fechadas 

colocando milhares e milhares de pessoas desempregadas no nosso Estado. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Baleia Rossi) - Dando prosseguimento à lista de 

Deputados inscritos para as Breves Comunicações, concedo a palavra ao Deputado 

Chico Lopes. (Pausa.) 

 Com a palavra o Deputado Luiz Couto. (Pausa.) 

 Com a palavra o Deputado Gonzaga Patriota. (Pausa.) 

 Com a palavra o Deputado Moroni Torgan. (Pausa.) 

 Concedo a palavra ao Deputado João Rodrigues, que ocupará a tribuna pelo 

tempo regimental. 

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

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu, na verdade, vim à tribuna para abordar 

outro assunto. Mas ouvi o debate entre os colegas sobre a reunião da Comissão de 

Constituição e Justiça no dia de hoje cuja discussão foi em torno da redução da 

maioridade penal. E, pelo que me parece, um grupo convidado a participar da 
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sessão, pessoas de fora da Casa, acabaram de certa forma intimidando ou até 

mesmo agredindo Parlamentares.  

 É importante que aqueles que são contrários ao tema avaliem suas posições, 

até porque, segundo consta, todos os institutos de pesquisas apontam que 80% da 

população brasileira é a favor da redução da maioridade penal. Então, os 

Parlamentares dessa Comissão que defendem esta tese eu quero cumprimentar e 

saudar. Isso significa respeitar a maioria da população brasileira.  

 Por que o povo está pedindo a redução da maioridade penal? Porque 

ninguém suporta mais essa violência desenfreada. E, acima de tudo, nós temos 

verdadeiros homens de 16 e de 17 anos matando indiscriminadamente e não 

pagando pelo crime que cometeram. Famílias, pais, pessoas, tornam-se reféns, 

ficam presas dentro de casa, porque, em muitos momentos, esses meliantes, com 

uma arma, seja de fogo, seja arma branca, cometem os mais diversos crimes. 

 Muitos delegados de polícia que temos aqui na Casa são testemunhas. 

Policiais já vivenciaram isto: na hora de abordar um elemento de 17 anos, mesmo 

ele sendo violento, se porventura o policial tiver que agir com determinado rigor, com 

certeza vai responder por ter defendido os interesses das pessoas de bem. Mesmo 

não fazendo parte da categoria, sou brasileiro e Deputado Federal e concordo 

plenamente: esta Casa tem que ter coragem de defender os interesses da maioria 

da população brasileira. Aqui não há lugar para covarde! Aqui só há lugar para quem 

tem coragem e vergonha na cara. 

 Mas respeitem a vontade da maioria dos brasileiros, que, há muito tempo, 

pedem e reivindicam isso. Respeito a posição daqueles que pensam diferente, mas 

não tentem fazer prevalecer a sua vontade individual. Deixem que os demais 
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Parlamentares venham ao plenário para que possamos travar um bom debate. Se 

tiverem dúvida, deixem a população brasileira opinar, porque nós teremos, com 

certeza, 80% dos brasileiros favoráveis à maioridade penal. 

 Eu só quero aqui finalizar reafirmando esse meu sentimento. Não é um desejo 

meu, é o sentimento da opinião pública. Mas me parece que alguns Parlamentares, 

ao longo da história... 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Para concluir, Deputado. 

 O SR. JOÃO RODRIGUES - ...não querem que o debate venha em direção 

ao interesse da maioria dos brasileiros, até porque esse assunto, por muitos e 

muitos anos, ficou parado, não andou. Cada um tem uma tese, mas a principal delas 

é que o povo não suporta mais a impunidade. E isso resolve? Eu não tenho a 

convicção de que resolva, mas que ameniza, ameniza, que diminui, diminui. E, 

acima de tudo, quem aqui faz aqui tem que pagar. 

  Se com 16 anos já se tem direito a voto, tem que ter também suas 

obrigações. Este é um País de direitos e deveres. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Para concluir, Deputado. 

 O SR. JOÃO RODRIGUES - Pelo que me parece, só de direitos até o 

presente momento. 

 Obrigado, Presidente. 

VI - ORDEM DO DIA 

 PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS: 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - A lista de presença registra o 

comparecimento de 283 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados. 
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 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Passa-se à apreciação da matéria 

sobre a mesa e da constante da Ordem do Dia. 

 Requerimento de Urgência nº 1.111, de 2015. Requer regime de urgência 

para apreciação do PLP nº 37, de 2015: 

  “Sr. Presidente, nos temos do art. 155 do 

Regimento Interno, requeremos regime de urgência para 

apreciação do PLP nº 37, de 2015, que altera a Lei 

Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014” 

(Assinam vários Líderes.) 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Não há oradores inscritos. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Em votação. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Os Srs. Deputados que o aprovam 

permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 APROVADO. 

 Requerimento de urgência. 

 O SR. PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente! Sr. Presidente! 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Pois não. 

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

orador.) - Sr. Presidente, havia o acordo dos Líderes, por unanimidade, acerca da 

matéria sobre a mesa relativa à votação da semana passada, da anistia dos 

militares e da redação final. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Eu farei isso após a matéria sobre a 

mesa. Primeiro votarei os requerimentos de urgência. Em seguida, farei isso. 
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 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Sobre a mesa Requerimento de 

Urgência nº 9.981, de 2014: 

  “Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos termos 

do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 

6.920, de 2010, que ‘dispõe sobre estelionato cometido 

contra idosos’”.  

  Deputado George Hilton.” 

 Assinam vários outros Líderes. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Não há oradores inscritos. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Em votação. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Os Srs. Deputados que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 APROVADO. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Sobre a mesa Requerimento de 

Urgência nº 10.478, de 2014: 

  “Senhor Presidente, requeremos a Vossa 

Excelência, nos termos do art. 155 do Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do 

Projeto de Lei nº 2.505, de 2000, que ‘determina que o 

material apreendido pela Polícia Federal, fruto de 

contrabando e que possa vir a ser usado no combate ao 

crime, deverá ser repassado às Secretarias de Segurança 

Pública Estaduais e à Polícia Federal’”. 
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 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Não há oradores inscritos. 

 O SR. SÁGUAS MORAES - Sr. Presidente, solicito a palavra para orientar. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Para orientação de bancada, como 

vota o Bloco do PMDB? (Pausa.) 

 Como vota o PT? É urgência somente, Deputado. 

 O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Nós somos favoráveis e queremos apensar outro projeto de lei, o PL nº 2.902. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Mas isso não é projeto de lei, é 

requerimento de urgência. V.Exa. tem de pegar o requerimento específico da 

urgência. 

 O SR. SÁGUAS MORAES - Sim, é porque nós vamos querer apensar depois. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Não, não cabe neste momento. 

Estamos votando apenas a urgência deste PL. 

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

orador.) - Sr. Presidente, o PP vota a favor. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Mais alguém quer orientar? 

 O SR. DANIEL COELHO (PSDB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o PSDB  vota a favor.  

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Todos a favor?  

 O SR. JOÃO FERNANDO COUTINHO (PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O PSB vota a favor. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Só para economizarmos tempo, 

Deputado Ságuas Moraes, V.Exa. tem alguma dúvida? (Pausa.) 

 Posso submeter à votação? (Pausa.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Em votação o requerimento de 

urgência. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Os Srs. Deputados que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 APROVADO. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Sobre a mesa o Requerimento de 

Urgência nº 10.531, de 2014. 

  “Requeremos, nos termos do art. 155 do 

Regimento Interno da Câmara, urgência urgentíssima 

para a apreciação do PL 719...” 

 Este não vai, o acordo era tirá-lo. Perdão, desculpem-me! Este foi para a 

Comissão Geral.  

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Sobre a mesa Requerimento de 

Urgência nº 894, de 2015. Requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 623, de 

2015. 

  “Senhor Presidente, requeremos a V.Exa., nos 

termos do art. 155 do Regimento Interno, urgência para 

apreciação do Projeto de Lei nº 623, de 2015, que ‘altera 

os dispositivos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996 — Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

para incluir Educação Política, Noções Básicas de Direito, 

Educação Ambiental e Primeiros Socorros como 
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componentes obrigatórios nos diversos níveis da 

educação básica”. 

 Assina a Deputada Renata Abreu, com os apoiamentos. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Não há oradores inscritos. 

 Em votação... 

 O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente... 

 O SR. DANIEL COELHO - Orientação. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Pois não, posso concluir a votação 

ou há alguma dúvida? 

 O SR. RUBENS BUENO - Não, Sr. Presidente, eu quero orientar. 

 O SR. DANIEL COELHO - Eu também quero orientar, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Pois não, orientação. Como vota o 

PMDB? (Pausa.) 

 Como vota o PT?  

 O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

PT é “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PSDB? 

 O SR. DANIEL COELHO (PSDB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o projeto, no mérito, tem um conteúdo interessante, mas não 

podemos ficar criando novas disciplinas para o currículo nesse formato. O ideal é 

que seja transformado, aproveitando o mérito, para disciplinas de forma transversal. 

 Então, o PSDB encaminha contra a urgência. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Se é contra a urgência, vai ter que 

haver votação nominal. Queremos saber, porque nós não estamos votando o 
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projeto, estamos votando a urgência. A urgência ou tem unanimidade, ou... Se 

houver algum contra, eu vou para a votação nominal. 

 O SR. DANIEL COELHO - Somos contra. O PSDB é contra a urgência. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - A Presidência solicita a todas as 

Sras. Deputadas e a todos os Srs. Deputados que tomem os seus lugares, a fim de 

ter início a votação pelo sistema eletrônico. 

 Está iniciada a votação. 

 O SR. RUBENS BUENO (PPS-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, a bancada do PPS é contrária à votação, porque isso interfere na 

administração do MEC. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O PPS vota “não”. 

 O SR. RUBENS BUENO - Não é matéria para ser votada aqui. Nós estamos 

votando algo que nós não sabemos o que é, nem sequer a urgência. 

 Daí, nós encaminhamos “não”, porque não é matéria para ser votada aqui no 

Plenário. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Pois não. 

 Como vota o Bloco do PMDB? (Pausa.) 

 Como vota o PT? 

 O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

PT é “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O PT orienta “sim”. O PSDB, “não”. 

O PSDB já se posicionou como “não”. 

 Como vota o Bloco do PRB? 
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 A SRA. RENATA ABREU (Bloco/PTN-SP. Pela ordem. Sem revisão da 

oradora.) - “Sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - “Sim”.  

 Como vota o PR? (Pausa.) 

 Como vota o PSB? 

 O SR. JOÃO FERNANDO COUTINHO (PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão do 

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

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O PSB, “não”.  

 Como vota o PSD? (Pausa.) 

 Ali, está “não”, mas o PSDB é que é “não”. O PSD não se pronunciou. Por 

gentileza, como vota o PSD? (Pausa.) 

 O SR. CABO SABINO (PR-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PR 

encaminha “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O PR encaminha “sim”. O PSB, 

“não”. 

 Como vota o Democratas? (Pausa.) 

 O SR. JOAQUIM PASSARINHO (PSD-PA. Pela ordem. Sem revisão do 

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

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O PSD orienta “não”. 

 Como vota o Democratas? 

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

orador.) - “Não”, Sr. Presidente. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece 

que a iniciativa é privativa do Executivo, embora o Executivo aqui se esteja furtando 

a isso. 
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 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PDT? (Pausa.) 

 Como vota o Solidariedade? (Pausa.) 

 Como vota o PCdoB? (Pausa.) 

 Como vota o PV? (Pausa.) 

 Como vota o PSOL? (Pausa.) 

 Como vota a Minoria? 

 O SR. PASTOR EURICO (PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - A 

Minoria orienta “não”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o Bloco do PMDB? 

(Pausa.) 

 O SR. EVANDRO GUSSI (PV-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Pelo PV, “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O PV vota “sim”. 

 Como vota o Bloco do PMDB? (Pausa.) 

 Como vota o Governo? 

 O SR. HUGO LEAL (PROS-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

Governo vai liberar, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O Governo libera. 

 Srs. Deputados e Sras. Deputadas, venham a plenário.  

 (Não identificado) - Levante a mão quem vota “não”, por favor! 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Não, não se levanta a mão! É 

votação nominal. Havendo discordância ao projeto de urgência, a votação é nominal. 

Para aprovar, tem que haver 257 votos “sim”. 

 O SR. MENDONÇA FILHO - Abra o painel, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Está aberto o painel. 

 O SR. MENDONÇA FILHO - Já está em votação. 

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

do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PMDB/PTB encaminha o voto “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O Bloco PMDB/PTB encaminha o 

voto “sim”. 

 Como vota o PSOL? (Pausa.) 

 Como vota o PDT? (Pausa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o Solidariedade? 

(Pausa.) 

 Como vota o PCdoB? (Pausa.) 

 Como vota o PROS? (Pausa.) 

 Deputado Rodrigo de Castro, V.Exa. pode falar por 1 minuto para uma breve 

comunicação. 

 O SR. RODRIGO DE CASTRO (PSDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Obrigado, Sr. Presidente. 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, no último domingo foi 

comemorado o Dia Mundial da Água, data instituída pela ONU, muito oportuna para 

nossa reflexão neste momento em que o Brasil enfrenta a escassez de água. É dia 

também de celebrar boas experiências que servem de exemplo para todos. 

 Estive em São Lourenço, cidade do Circuito das Águas em Minas, onde 

tradicionalmente, nesta época do ano, são agraciadas pessoas que contribuem para 

a preservação da água e do meio ambiente, com a Comenda Ambiental, iniciativa 

muito importante. Quero parabenizar o Prefeito José Neto. 
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 Não pude deixar de me lembrar também do Projeto Conservador das Águas, 

da cidade de Extrema. Numa iniciativa ousada, servidores da Prefeitura dedicam-se 

diariamente a manter preservadas as milhares de nascentes da região, cujas águas 

desembocam no Rio Jaguari e ajudam a formar o sistema Cantareira. As equipes 

sobem cedo as ribanceiras da serra e trabalham nas nascentes mapeadas. 

 Outra experiência bem-sucedida que me veio à cabeça, Sr. Presidente, é o 

Projeto Natureza Limpa, de Unaí. Não é diretamente relacionado à água, mas é um 

exemplo tão bom, que vale a pena ser citado todas as vezes em que falamos de 

meio ambiente. Permite a carbonização do lixo, transformando-o em carvão vegetal, 

sem deixar resíduo. A iniciativa pode representar o fim dos lixões e dos aterros dos 

diversos Municípios brasileiros. 

 São iniciativas que podem e devem ser reproduzidas pelo Brasil agora e que, 

no final, farão uma diferença enorme na qualidade da água, do clima, além de 

representarem até mesmo oportunidades de geração de renda. 

 Poder público e sociedade devem estar, mais do que nunca, unidos em busca 

de soluções de preservação, para garantir que no futuro os bens naturais estarão 

disponíveis e não faltarão. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 O SR. RODRIGO DE CASTRO (PSDB-MG. Pela ordem. Pronuncia o 

seguinte discurso) - Senhor Presidente, senhoras e senhores Parlamentares, no 

último domingo foi comemorado o Dia Mundial da Água, data instituída pela ONU e 

muito oportuna para nossa reflexão neste momento em que o Brasil enfrenta a 

escassez de água.  
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 Dia também de celebrar boas experiências que servem de exemplo para 

todos. Estive em São Lourenço, cidade do circuito das Águas em Minas, onde 

tradicionalmente nesta época do ano são agraciadas pessoas que contribuem para a 

preservação da água e do meio ambiente, com a Comenda Ambiental. Iniciativa 

muito importante. 

 Não pude deixar de me lembrar também do projeto Conservador das Águas, 

da cidade de Extrema. Numa iniciativa ousada, servidores da prefeitura dedicam-se 

diariamente a manter preservadas as milhares de nascentes da região, cujas águas, 

desembocadas no rio Jaguari, ajudam a formar o Sistema Cantareira. 

 As equipes sobem cedo as ribanceiras da serra e trabalham nas nascentes 

mapeadas. Plantam árvores nativas e fincam cercas em volta dos mananciais e dos 

cursos d’água. As matas que circundam as nascentes, quando recuperadas, ajudam 

a estocagem da água na própria natureza, formando bolsões freáticos que irão 

liberar água na medida das necessidades. 

 O programa é premiado e desde que foi instituído, em 2007, já foram 

plantadas quase 510 mil árvores e restauradas 250 nascentes. Extrema já foi 

classificada como o melhor município de Minas no quesito meio ambiente. 

 Outra experiência bem sucedida que me veio à cabeça é o Projeto Natureza 

Limpa, de Unaí. Não é diretamente relacionado à água, mas é um exemplo tão bom 

que vale a pena ser citado, todas as vezes que falamos de meio ambiente. 

 Permite a carbonização do lixo, transformando-o em carvão vegetal, sem 

deixar resíduo. A iniciativa pode representar o fim dos lixões e dos aterros nos 

diversos municípios brasileiros. 
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 São iniciativas que podem e devem ser reproduzidas pelo Brasil agora e que, 

no final, farão uma diferença enorme na qualidade da água, do clima, além de 

representarem até mesmo oportunidades de geração de renda. 

 Poder público e sociedade devem estar mais do que nunca unidos em busca 

de soluções de preservação para garantir que no futuro que os bens naturais 

estarão disponíveis e que não faltarão.  

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PDT? 

 O SR. WEVERTON ROCHA (PDT-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

O PDT, Sr. Presidente, vai orientar nesta votação o "não", entendendo que o PL nº 

4.744 é melhor, complementa melhor essa discussão. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o Solidariedade? 

(Pausa.) 

 O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente! 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Pois não, Deputado. 

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

do orador.) - Eu queria pedir um favor a V.Exa, no sentido de determinar o 

encerramento das Comissões. Há Comissões funcionando, e já estamos na Ordem 

do Dia em Plenário. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Qualquer Comissão que esteja neste 

momento em funcionamento, qualquer deliberação a partir do momento em que se 

iniciou a Ordem do Dia será anulada. Então, peço aos Presidentes de Comissões 

que estejam em votação ou cuja matéria esteja em andamento que encerrem a sua 

Ordem do Dia. 

 Como vota o PCdoB? (Pausa.) 
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 Como vota o PROS? (Pausa.) 

 Como vota o PSOL? (Pausa.) 

 Atingido o quórum de 257, eu vou encerrar a votação. Peço aos Srs. 

Deputados e às Sras. Deputadas que venham ao plenário. Ao encerrar a votação, 

sem se votar, não haverá justificativa de voto depois. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - PSOL, como vota? (Pausa.) Sem 

orientação do PSOL. O PSOL hoje está desorientado. 

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

Cada minutinho é precioso, Presidente.  

 Olha, é evidente que princípios de formação política e cidadania, de noções 

do meio ambiente do qual fazemos parte são muito importantes. Porém, a nossa 

experiência aqui é de não querer colocar nos currículos escolares, aqui, partindo do 

Parlamento, sem que haja um bom debate inclusive com a comunidade escolar, com 

o profissional da sala de aula, qualquer ampliação curricular.  

 Sei que é um substitutivo, mas, por cautela, nós votamos “sim”; quer dizer, 

“não” à urgência, para debater melhor. 

 O SR. ARTHUR OLIVEIRA MAIA - Sr. Presidente, o Solidariedade... 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Solidariedade, como vota. 

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

orador.) - O Solidariedade compreende, Sr. Presidente, que não há a menor dúvida 

de que grande parte do descrédito da classe política decorre da incompreensão, da 

falta de conhecimento das pessoas do funcionamento constitucional brasileiro. Eu 

penso que este projeto de lei é realmente salutar para dar às pessoas mais 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  SEM SUPERVISÃO 
 Número Sessão: 045.1.55.O           Tipo: Delibera tiva Ordinária - CD                                                     
 Data: 24/03/2015  Montagem:  
 
 

 178

conhecimento acerca do funcionamento político do Brasil, do papel do Deputado, do 

papel do Prefeito, do papel do Senado, e por aí afora.  

 Então, nós também encaminhamos pelo “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O Solidariedade vota “sim”.  

 Como vota o PCdoB? (Pausa.) 

 Como vota o PROS? (Pausa.) 

 Vou encerrar a votação.  

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Deputado Pastor Eurico. 

 O SR. PASTOR EURICO (PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, eu gostaria, neste momento, de registrar que há poucos minutos 

estivemos na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em uma audiência 

pública importante, com a presença de juristas constitucionalistas para discutir a 

redução da maioridade penal. 

 Lamentavelmente, parece que algumas pessoas que foram levadas para ali, 

convidadas, não foram para participar de uma forma tão solidária e, sim, para 

tumultuar aquela reunião. Nós, como Deputados, sentimo-nos agredidos ali, até no 

momento em que foi encerrada aquela reunião, porque não houve condição de 

continuidade.  

 Nós gostaríamos então de pedir a V.Exa. que, se possível, reduza um pouco 

a quantidade excessiva de pessoas na Comissão. Não é que viemos tirar o direito 

de as pessoas participarem, mas com a quantidade excessiva fica até difícil de a 

Segurança controlar as pessoas. Lamentavelmente, estava hiperlotada a Comissão 

de Constituição e Justiça e de Cidadania. Todos os que estavam ali presentes viram 

a dificuldade que foi para o Presidente administrar a situação.  
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 O SR. WADSON RIBEIRO (PCdoB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 

- PCdoB encaminha o voto “não”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - PCdoB, “não”. 

 PROS?  (Pausa.) 

 Vou encerrar a votação. 

 PROS?  (Pausa.) 

 Sras. Deputadas, Srs. Deputados, venham ao plenário, pois estamos em 

processo de votação nominal, a primeira de muitas. 

 O SR. VITOR VALIM - Sr. Presidente Eduardo Cunha, Deputado Vitor Valim, 

do PMDB do Ceará. Serei bem breve. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Deputado Vitor. 

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

- Presidente, eu só quero lamentar a forma com que nós, Deputados que somos a 

favor da redução da maioridade penal, fomos hostilizados hoje na Comissão de 

Constituição e Justiça. Ao sair, inclusive, eu fui agredido físico e verbalmente por 

quem era contra a redução. 

 Eu acho que isso tem que ser revisto, porque não só nós, Parlamentares, 

ficamos prejudicados, como nossos convidados. 

 Era só para fazer esse registro. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Assiste razão a V.Exa. Faltou a 

comunicação à Segurança da Casa, porque o Parlamentar tem que ter o direito de 

exercer a sua prerrogativa de debate, do ir e vir dentro desta Casa. 

 Não podemos permitir que grupos que possam vir se manifestar contra ou a 

favor de qualquer proposta impeçam o trabalho pela balbúrdia. Então, bastava que o 
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Presidente da Comissão solicitasse segurança, que teria tido a providência imediata. 

Que a próxima aconteça dessa forma. 

 O SR. LINCOLN PORTELA - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Deputado Lincoln com a palavra. 

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

Sr. Presidente, aproveitando que ainda estamos em votação, quero parabenizá-lo 

porque V.Exa. mais uma vez manteve a sua palavra no que concerne a matérias de 

segurança pública. Parabenizo-o por isso. 

 Quero também agradecer ao Plenário. Eu não estava presente aqui, mas o 

Cabo Sabino fez menção e defendeu o projeto, e esta Casa pôde aprovar a urgência 

do Projeto 10.478, de minha autoria, que faz com que o material apreendido pela 

Polícia Federal, fruto de contrabando, possa vir a ser usado no combate ao crime, 

sendo repassado às Secretarias de Segurança Pública Estaduais, à Polícia Federal 

e também à Polícia Rodoviária Federal, se não me engano. 

 Então, eu quero parabenizar este Plenário e agradecer a V.Exa., à Frente 

Parlamentar da Segurança Pública e também à Comissão de Segurança Pública e 

Combate ao Crime Organizado. 

 Obrigado, Sr. Presidente. 

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

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Vou encerrar a votação. 

 O SR. LEÔNIDAS CRISTINO (PROS-CE. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o PROS vota “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - PROS, “sim”. 
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 O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, apenas uma observação que interessa inclusive aos educadores que 

eventualmente estejam acompanhando esta sessão — não nos iludamos, eles não 

são muitos no País neste momento, às 17h35min.  

 Na verdade, o Projeto de Lei nº 623, de 2015, cria, institui disciplinas: 

Educação Política, Noções Básicas de Direito, Educação Ambiental e Primeiros 

Socorros.  

 Não é função do Parlamentar criar disciplinas. Agora, este projeto é precedido 

por um de 2010, com o qual nós concordamos plenamente, pois estabelece 

finalidades do ensino médio. Aí, sim, noções básicas que constituem Estado 

Democrático de Direito, disciplinam a educação, a administração pública para com a 

instrução da consciência crítica dos jovens, a formação e a habilitação de indivíduos 

aptos ao exercício da cidadania. Isso é óbvio, uma bela finalidade para o ensino 

médio. Mas, por isso mesmo, devemos ter cautela para ver, através da discussão 

entre os Deputados, o que devemos aprovar aqui. Criar disciplinas não é função do 

Parlamento brasileiro. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Sras. e Srs. Deputados, vou encerrar 

a votação. Temos uma Pauta longa pela frente. 

 O SR. WEVERTON ROCHA (PDT-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, para os Srs. Parlamentares que estão chegando agora para votar, o 

PDT gostaria de esclarecer que, apesar de a matéria ser muito importante, nós 

compreendemos que o mesmo Projeto de Lei, o Projeto nº 4.744, de 2012, já 

relatado pelo Senador Cristovam Buarque, que está pronto também para ser votado, 

passou por várias Comissões...Nós compreendemos que este projeto, que está 
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nesta Casa, pode, inclusive, ser aproveitado na parte do meio ambiente. Agora, é 

preciso que nós os unamos. Esse projeto que o Senador Cristovam relatou, com 

certeza, está mais completo, mais discutido e vamos orientar “não”, lembrando que 

votamos “não” na urgência, mas o projeto 4.744/2012, que trata da mesma matéria, 

só que entendemos que melhor, é o que vamos apoiar.  

 O SR. RUBENS BUENO - Peço a palavra, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Concedo a palavra ao Deputado 

Rubens Bueno.  

 O SR. RUBENS BUENO (PPS-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, apenas para acrescentar aqui à palavra dos Deputados que me 

antecederam. De fato, há uma situação de superposição de Poderes, no caso, a 

câmara específica do Ministério da Educação e Cultura e o outro caso é o do 

processo legislativo. O projeto não atende minimamente às condições de técnica 

legislativa, porque, no art. 26, ela cria o parágrafo único e cria o §1º. É evidente que 

isso não atende minimamente à técnica legislativa. 

 Por isso, nós votamos “não”, além daquilo que já foi citado aqui, sobre a 

questão da câmara específica da criação de currículos do MEC. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - A única observação que eu faria, 

Deputado Rubens Bueno, é que esse Requerimento estava na pauta divulgada e foi 

assinado pela maioria dos Líderes. Ou seja, na reunião de Líderes, não houve 

nenhuma contestação de ninguém contra essa urgência. Talvez pudéssemos até ter 

evitado a votação nominal.  

 Sras. e Srs. Deputados, vou dar mais 5 minutos para encerrar a votação.  

(Pausa.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Concedo a palavra à Deputada 

Renata Abreu. 

 A SRA. RENATA ABREU (Bloco/PTN-SP. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, na minha primeira manifestação aqui no microfone, eu 

queria pedir o apoio de todos os Líderes. Esse requerimento foi meu, esse projeto é 

muito antigo. Eu acho que nós estamos votando somente o requerimento de 

urgência, e a urgência, eu defino, porque, como eu muito bem disse no Grande 

Expediente, é importante nós incluirmos, nas escolas, a educação política, e 80% da 

grade curricular, hoje, nós não usamos na vida.  

 Eu peço o apoio dos Parlamentares para que pelo menos possam liberar as 

bancadas. Eu conversei com muitos Parlamentares que querem votar a favor, como 

é o caso do PSDB. Portanto, peço, por favor, que liberem a bancada, para que os 

Deputados possam votar de acordo com as suas convicções. 

 E, quem sabe, assim conseguiremos incluir a educação política e os direitos 

básicos na grade curricular. Aqui nós estamos votando somente a urgência. Por 

favor, eu peço muito o apoio dos Líderes nesse sentido. 

 O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, peço a palavra. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Concedo a palavra ao Deputado 

Moroni Torgan. 

 O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, nós queremos ressaltar, por mais que haja boa vontade por parte de 

todo o mundo, que é algo que tem que ser muito discutido ainda.  

 Na verdade, nem as disciplinas que aí estão vêm sendo ensinadas na maioria 

das escolas do ensino básico. Nós vamos colocar mais cinco disciplinas para não 
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serem ensinadas ou para serem direcionadas muitas vezes, o que é mais perigoso 

ainda. 

 O ensino político imparcial é uma coisa, o ensino político com 

imparcialidade... 

 (O microfone é desligado.) 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Deputado, houve um problema no 

sistema geral de som da Casa, mas já voltou. 

 O SR. MORONI TORGAN - Então, o ensino político, Sr. Presidente, quando 

parcial, é uma coisa muito complicada. E quem é que nos dá a garantia de que isso 

será feito de maneira imparcial? Então, nós temos que raciocinar de uma maneira 

que, primeiro, em vez de inventar novas disciplinas, vamos fazer com que as 

disciplinas que aí estão, no ensino básico, sejam realmente ensinadas.  

 E essa pedagogia, que diz que o aluno deve passar de qualquer jeito, que ela 

seja abolida de uma vez por todas do ensino básico, e que as crianças possam ter o 

conhecimento necessário para, mais tarde, disputar uma vaga no mercado de 

trabalho.  

 Obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Eu vou encerrar a votação. (Pausa.) 

 O SR. MIRO TEIXEIRA - Está bom, passou da hora. (Pausa.) 

 Há um requerimento... 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Estou deixando os Parlamentares 

que estão se apressando para chegar até aqui votarem, para não levarem falta. São 

17 horas e 43 minutos. Às 17 horas e 45 minutos eu encerro a votação. 

 O SR. SERGIO SOUZA - Sr. Presidente... 
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 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Pois não, Deputado Sergio. 

 O SR. SERGIO SOUZA (Bloco/PMDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, só quero aproveitar, enquanto V.Exa. aguarda o tempo 

para encerrar a votação, para fazer um breve relato sobre a Câmara Itinerante, que 

iniciou os seus trabalhos no Estado do Paraná na última sexta-feira. 

 Foi uma importante reunião da Comissão Especial de Reforma Política, na 

qual importantes setores da sociedade organizada, inclusive dos poderes 

constituídos, estiveram presentes. Também tratamos do pacto federativo e do 

lançamento da agenda legislativa da Câmara do ponto de vista das suas ações para 

o próximo biênio. 

 Quero parabenizar V.Exa. pela condução dos trabalhos de forma exemplar, 

inclusive pela visitação que fizemos às entidades de natureza filantrópica que 

cuidam da acessibilidade e da questão da criança especial no Estado do Paraná. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. JOAQUIM PASSARINHO - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Obrigado. 

 Vou encerrar a votação. 

 O SR. JOAQUIM PASSARINHO (PSD-PA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, alguns Deputados pediram para votar a favor da urgência. 

Como não há problema de mérito para o partido, liberaremos a bancada do PSD 

para cada um votar como quiser. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O PSD muda a orientação? 

 O SR. JOAQUIM PASSARINHO - O PSD votou, mas está liberando a 

bancada. 
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 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Alguém que está no plenário ainda 

não votou? (Pausa.) 

 Vou encerrar a votação. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Está encerrada a votação. (Pausa.) 

 Resultado da votação: 

 SIM: 204; 

 NÃO: 147; 

 TOTAL: 351. 

 ART. 17: 1. 

 QUÓRUM: 352. 

 OBSTRUÇÃO: 1. 

 O REQUERIMENTO FOI REJEITADO, NÃO FOI APROVADO. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Requerimento nº 987, de 2015, que 

requer regime de urgência para a apreciação de proposição: 

  “Sr. Presidente, requeiro, nos termos do art. 155 do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, regime 

urgência para apreciação do PRC nº 267, de 2014, que 

dispõe sobre a criação do Grupo Parlamentar de 

Cooperação e Amizade Brasil-Jordânia.” 

 Não há oradores inscritos. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Em votação o requerimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Os Srs. Deputados que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 APROVADO. 
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 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Requerimento de Urgência nº 1.030, 

de 2015: 

  “Sr. Presidente, com base no art. 155 do 

Regimento Interno, requeremos regime de urgência para 

apreciação do PL nº 644, de 2015, que define os crimes 

de abuso de autoridade e dá outras providências.” 

 O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA  - Peço a palavra para orientar. 

 O SR. DANIEL COELHO -Peço a palavra para orientação. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Orientação de bancada... 

 O SR. MAJOR OLIMPIO - Peço a palavra para orientar pelo PDT, Sr. 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Há alguém que é contrário? 

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

orador.) - Nós somos contrários. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como? 

 O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - O Democratas é contrário. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O Democratas é contrário. Então, 

vamos direto à votação nominal. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - 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. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o Bloco Parlamentar 

PMDB/PP/PTB/DEM/PSC/PHS/PEN? 
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 O SR. LEONARDO PICCIANI (Bloco/PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Vota “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PT? 

 O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Vota “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PSDB? 

 O SR. DANIEL COELHO (PSDB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, louvamos a iniciativa do Deputado Raul Jungmann, mas essa é uma 

matéria extremamente complexa, que precisa ser discutida nas Comissões. Além 

disso, há a compreensão de que boa parte do que está no projeto já existe na 

legislação atual. Então, o PSDB orienta o voto contrário. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O PSDB vota “não”. 

 Como vota o Bloco Parlamentar 

PRB/PTN/PMN/PRP/PSDC/PRTB/PTC/PSL/PTDOB? 

 O SR. MARCELO SQUASSONI (Bloco/PRB-SP. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O PRB vota “sim”, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O PRB vota "sim". 

 Como vota o PSD? 

 O SR. ROGÉRIO ROSSO (PSD-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Vota "sim". 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Vota "sim". 

 Como vota o PR? 

 O SR. CABO SABINO (PR-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PR 

vota "sim". 
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 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O PR vota "sim". 

 Como vota o PSB? 

 O SR. FERNANDO COELHO FILHO (PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O PSB vota "sim", Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o Democratas? 

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

orador.) - Votamos “não”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PDT? (Pausa.) 

 Como vota o Solidariedade? 

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

PDT vota “não”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O PDT vota “não”.  

Como vota o Solidariedade? 

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

orador.) - “Não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O Solidariedade vota “não”.  

Como vota o PCdoB? 

 O SR. WADSON RIBEIRO (PCdoB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 

- O PCdoB quer debater melhor esse projeto, Sr. Presidente. Portanto, votamos 

“não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PROS? 

 O SR. DOMINGOS NETO (PROS-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

O PROS vota “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PPS? 
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 O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, como autor da proposta, permita-me dizer que ela visa a permitir 

que, no escopo das suas atribuições constitucionais, não ocorra nenhum abuso de 

autoridade, seja no processo de persecução penal, seja nas suas atividades 

conexas. E há uma necessidade premente hoje, como anteriormente, de que sejam 

estabelecidos os limites para que a autoridade exerça o seu poder, sem entretanto 

desbordar e sem abusar dos seus limites e das suas prerrogativas constitucionais e 

infralegais. Por isso o PPS vota “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PV? 

 O SR. EVANDRO GUSSI (PV-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

PV vota “não”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O PV vota “não”.  

Como vota o PSOL? 

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

Sr. Presidente, nós dizemos “sim” à urgência quanto a esse projeto. Entendemos 

que temos uma secular cultura autoritária. Muitas vezes o abuso de poder é 

constante sobretudo diante de pessoas mais fragilizadas, em condições de menor 

defesa dos seus direitos de cidadania consagrados na Constituição de 1988.  

É importante destacar que essa minúcia e esse rigor do projeto tipificam 

melhor essas condutas de abuso de autoridade. Nosso voto é pela urgência. No 

mérito, já adianto que defenderemos o projeto. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota a Minoria? 

 O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, nós temos um grande respeito pelo Deputado Raul Jungmann, mas 
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temos também conhecimento de que é um tema profundamente complexo. Se 

houver algum exagero nesse tema, pode-se engessar as autoridades, que ficarão 

com receio até de agir, sob pena de serem responsabilizadas por um exagero da lei. 

 Consequentemente, respeitando o voto do PPS, a Minoria encaminha o voto 

“não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Governo? 

 O SR. HUGO LEAL (PROS-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - “Sim”, 

Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) -  Voto “sim” do Governo. 

 Sras. e Srs. Deputados, venham ao plenário. Nós vamos ter várias votações 

nominais. A presença se dará por cada votação e não haverá justificativa de 

microfone para ausência. 

 Assim que se atingir o quórum, eu vou encerrar a votação. (Pausa.) Vamos 

votar! 

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

Sr. Presidente, eu peço um esclarecimento, porque eu já ouvi aqui algumas 

indagações. Eu tenho a impressão de que não há nenhuma previsão regimental 

para a nossa mentirinha oficial famosa: “o Deputado votou com o partido...” 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Não existe. O que eu tenho feito aqui 

é consolidado. Na última votação, em alguns casos, eu consolido. Essa justificativa 

de que “o Deputado votou com o partido” só serve para o microfone e a taquigrafia. 

Mas, para efeito de presença, é absoluta perda de tempo. Nunca valeu. 

 O SR. CHICO ALENCAR - Na possibilidade eventual de consolidação? 
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 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) -  Vamos ver. Mais para frente, a 

gente avalia. 

 O SR. CHICO ALENCAR  - De qualquer forma, é bom a gente estar presente 

na sessão plenária. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - É bom, é bom, é bom. 

 O SR. PAUDERNEY AVELINO  - Sr. Presidente, peço a palavra para uma 

questão de ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Com a palavra o Deputado 

Pauderney Avelino. 

 O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Questão de ordem. Sem revisão 

do orador.) - Sr. Presidente, ao Item 14, Projeto de Lei nº 789, está apensado o 

Projeto de Lei nº 8.077, de 2014, de minha autoria. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Pois não. 

 O SR. PAUDERNEY AVELINO - Não está constando no avulso. E me parece 

que outros projetos também. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) -  Qual o item, Deputado? 

 O SR. PAUDERNEY AVELINO  - Item 14. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) -  No meu item 14, não está isso. É o 

Item 12 da pauta. 

 O SR. PAUDERNEY AVELINO  - Projeto de Lei nº 789. É o item 12, desculpe-

me. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) -  Qual é a questão de V.Exa.? 

 O SR. PAUDERNEY AVELINO  - O meu Projeto de Lei nº 8.077, de 2014, que 

deveria estar apensado a esse Projeto de Lei nº 789, não consta do avulso. 
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 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Vou pedir à Assessoria que 

providencie, para que V.Exa. tenha o avulso. 

 Lembro que, se V.Exa. quiser votar o seu projeto, tem que ter um destaque de 

preferência para o projeto. 

 O SR. PAUDERNEY AVELINO - Isso, mas me parece que não é só o meu 

projeto. Outros projetos também. Foi uma questão processual, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Obviamente que se não tiverem sido 

distribuídos os avulsos, antes de começar a apreciar o tema, terão que estar. 

 O SR. PAUDERNEY AVELINO - Obrigado a V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Embora esteja publicado. Estão me 

informando aqui da publicação. 

 O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, a Minoria muda para liberar a bancada. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - A Minoria muda para liberar a 

bancada. Vou encerrar a votação! 

 O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, venho apenas reiterar aos colegas do PSDB que votem “não”. Com 

todo respeito à importância de debater o mérito, mas colocar em regime de urgência 

um projeto dessa natureza, que pode comprometer a ação da Polícia Militar e da 

Polícia Civil, pode trazer um prejuízo para o próprio cidadão, que pode ver a Polícia 

inibida em agir. E a bandidagem no Brasil hoje não tem nenhuma inibição! A 

bandidagem no Brasil hoje desrespeita tudo e todos!  

 Um projeto dessa natureza não pode ser votado a toque de caixa, porque ele 

restringe o poder de ação da Polícia Militar e da Polícia Civil. Por isso, nós do PSDB 
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estamos encaminhando “não” ao regime de urgência. É claro que não queremos 

violência policial! É claro que somos contra qualquer atitude que desrespeita os 

direitos elementares do cidadão! Mas tirar poder das Polícias Civil e Militar é 

favorecer a ação dos criminosos.  

 O SR. RAUL JUNGMANN - Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Pois não, Deputado Raul. 

 O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o projeto está há 5 anos, há 5 anos ele se encontra na Casa e foi 

desarquivado. Ele não retira, Presidente, absolutamente nenhum dos poderes da 

Polícia Civil ou da Polícia Militar. Ele apenas bem os regulamenta, na defesa dos 

poderes da Polícia Civil e da Polícia Militar. 

 Portanto, não existe nenhum menoscabo ao peso, à importância das Polícias, 

sobretudo neste momento que nós vivemos no País. Pelo contrário, é uma defesa 

das Polícias Civil e Militar, ao regular, ao definir claramente os limites que devem ser 

observados, não apenas para elas, mas também para as outras autoridades 

relacionadas à persecução criminal e aos seus aspectos conexos. 

 Por isso, o PPS reitera seu voto “sim”. 

 O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, esse projeto pode ser um projeto de fato muito bom, a partir do seu 

autor, que é muito bem-intencionado. Agora, não há nada que justifique nós 

votarmos um projeto dessa complexidade, que trata de um tema que exige debate e 

conhecimento, enfim, em regime de urgência. Não há nada que justifique!  
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 Esse projeto deve tramitar regularmente na Casa, por cada uma das 

Comissões, quando ocorrerá em cada uma delas o respectivo debate, para só então 

vir ao plenário. Essa é a orientação do PSDB. 

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

orador.) - Sr. Presidente, a minha questão de ordem é com base no art. 152, que diz 

o seguinte no seu § 1º:  

  “Não se dispensam os seguintes requisitos: 

  I - publicação e distribuição, em avulsos ou por 

cópia, da proposição principal e, se houver, das 

acessórias;” 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Está publicado, Deputado. Estou 

com a publicação, está publicado.  

 O SR. PAUDERNEY AVELINO - Ótimo. Se está publicada a matéria, Sr. 

Presidente, seria bom incluir todos os projetos. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Está incluído o PL nº 8.077 na 

publicação.  

 O SR. PAUDERNEY AVELINO - Obrigado a V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Vou encerrar a votação às 18h em 

ponto, vou encerrar a votação. 

 O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PROS-AL. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O Deputado Givaldo Carimbão votou com o partido. 

 O SR. ALBERTO FRAGA (DEM-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Quem quer segurança vota "não", hein? 
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 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Lembro que, para aprovar o 

requerimento de urgência, são necessários 257 votos "sim". 

 Pode falar Deputado Moroni Torgan. Aproveite, aproveite! 

 O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero primeiro parabenizar V.Exa. por essa 

iniciativa de colocar projetos de segurança na pauta da Câmara. 

 Vejo entre os projetos muitos projetos importantes, Sr. Presidente, projetos 

como o aumento da pena da receptação. Muitas vezes, nós vemos com pouca 

importância isso, mas ela é fundamental. Porque, se existe o furto, se existe o roubo, 

é porque tem alguém para comprar o produto desse roubo e desse furto. E 

justamente o receptador que muitas vezes faz aquele papel: “Não, na verdade eu 

sou só um comerciante”. Ele é o maior fomentador de violência que existe. Através 

do receptador é que há o furto, o roubo, o latrocínio e os homicídios que nós vemos 

por aí afora. 

 Parabéns a V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Obrigado. 

 O SR. CELSO RUSSOMANNO - Sr. Presidente, para orientar a bancada. 

 O SR. MAJOR OLIMPIO - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Com a palavra o Deputado Celso 

Russomanno. 

 O SR. CELSO RUSSOMANNO (Bloco/PRB-SP. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Vou liberar a bancada do meu partido e do Bloco Parlamentar do PRB, Sr. 

Presidente. 
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 O SR. MAJOR OLIMPIO (PDT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Para uma solicitação, Sr. Presidente. Solicito a V.Exa. que seja dado conhecimento 

ao Plenário dos requerimentos que não estão na pauta e que foram assinados pelos 

Líderes, porque não temos as cópias desses requerimentos. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - É matéria sobre a mesa, Deputado. 

A gente lê a matéria. 

 O SR. MAJOR OLIMPIO - Foi decidido na reunião de Líderes e assinado 

pelos Líderes, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Os que estão assinados estão aqui, 

foram assinados e estão na lista distribuída na pauta com os números de 

requerimentos. E, em matéria sobre a mesa, não há a obrigatoriedade de distribuir 

avulso. 

 Vou encerrar a votação.  

 Algum Deputado não votou? (Pausa.)  

 Vou encerrar a votação. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Está encerrada a votação. (Pausa.) 

 Resultado da votação: 

 SIM: 222; 

 NÃO: 116; 

 TOTAL: 338. 

 ART. 17: 1. 

 QUÓRUM: 339. 

 OBSTRUÇÃO: 1. 

 O REQUERIMENTO NÃO FOI APROVADO. 
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 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Lembro que requerimento de 

urgência que por ventura não atinja o quórum não impede que haja novo 

requerimento com o mesmo teor para ser apresentado em outra oportunidade.  

 Recomendo àqueles que o assinaram ou àqueles que o apresentaram que 

busquem o melhor consenso de explicação para que o requerimento possa, numa 

outra oportunidade, ser apreciado. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Requerimento de Urgência nº 

1.031/15... 

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

Sr. Presidente, na votação anterior, Deputado Orlando Silva votou com o partido. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Deputado, não adianta justificar. Na 

próxima, se for o caso, nós consolidamos. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Há sobre a mesa o Requerimento nº 

1.031/15: 

  “Com base no art. 155 do Regimento Interno, 

requeremos regime de urgência na apreciação do PL 

686/2015, que “Dispõe sobre responsabilidade civil do 

Estado”. 

 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Para falar contra, concedo a palavra 

ao Deputado Hugo Leal. 

 É para falar contra? 
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 O SR. HUGO LEAL (PROS-RJ. Sem revisão do orador.) - Não, eu quero 

fazer apenas um esclarecimento, Sr. Presidente. Não quero me manifestar contra, 

até porque a matéria é de extrema relevância. 

 O SR. HELDER SALOMÃO (PT-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

Deputado Helder Salomão votou com o partido. 

 O SR. HUGO LEAL - Quero apenas chamar a atenção do Plenário, e, 

principalmente, dos Srs. Líderes. Nós vemos aqui vários projetos de 2015, dentre os 

quais, esse Projeto nº 686, sobre responsabilidade civil do Estado, uma matéria 

importantíssima na questão da reparação. 

 Porém, Sr. Presidente, ocorre que já existe nesta Casa o Projeto nº 402/11, já 

tramitando com parecer favorável da Comissão de Trabalho, de Administração e 

Serviço Público, com o mesmo teor, quase que idêntico. 

 Então, a nossa preocupação — é óbvio que nós somos favoráveis à matéria, 

vamos conduzir pela aprovação do requerimento — é para que não se aprove uma 

matéria que chegou nesta Casa em 2015, em detrimento de outras matérias que já 

estão em tramitação aqui — lembrando que esse trabalho da responsabilidade civil 

do Estado é uma matéria já discutida na Advocacia-Geral da União e foi objeto de 

um grupo de trabalho para que pudesse produzir esse resultado. 

 O Projeto nº 401/11 é de minha autoria e foi restabelecido, porque, na 

realidade, a autoria original era do Deputado Flávio Dino. 

 Então, apenas para esclarecer, Sr. Presidente, essa matéria é importante, é 

relevante, porém, o projeto que pede requerimento de urgência é um projeto de 

2015, sendo que, nesta Casa, há um de idêntico teor, o 412, de 2011, que também 

vai reclamar urgência, ou apensação, para que venha ao plenário. 
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 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Deputado, eu entendo a colocação 

de V.Exa., mas, segundo me informa a Secretaria, o projeto não pôde ser apensado, 

primeiro ele teve que ser desarquivado; em segundo lugar, ele não pôde ser 

apensado, ambos eram conclusivos, e o de V.Exa. já tinha parecer. Não poderia, 

porque não estavam no mesmo estágio. 

 O SR. HUGO LEAL - Então, Sr. Presidente, eu vou, da mesma forma, colher 

assinatura dos Líderes para o requerimento de urgência do meu projeto, para que 

ele venha ao plenário e possa ser aprovado exatamente para dar essa prioridade. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Sem dúvida. 

 O SR. HUGO LEAL - Não temos nada contra os projetos de 2015, mas é 

necessário nós fazermos essas ponderações. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Da parte desta Presidência, se 

apresentar o requerimento, darei celeridade. 

 O SR. HUGO LEAL - É o que eu farei, Sr. Presidente. 

 O SR. DANILO FORTE (Bloco/PMDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O Deputado Danilo Forte, na votação anterior, votou com o PMDB. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Se estivesse presente, mas não 

adianta justificativa de plenário. Depois nós iremos consolidar. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Não há mais oradores inscritos. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Em votação o requerimento de 

urgência.  

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Os Srs. Deputados que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 APROVADO. 
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 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Sobre a mesa o Requerimento nº 

1.107, de 2015: 

  “Sr. Presidente, com base no art. 155 do 

Regimento Interno, requeremos regime de urgência na 

apreciação do PL 3.131/2008 que ‘Altera os arts. 61, 121, 

129 e 147 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 

1940 — Código Penal, e o art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 

de julho de 1990 — Lei dos Crimes Hediondos, para 

prever como qualificadora e circunstância que agrava a 

pena a hipótese de a vítima ou de o autor ser agente do 

Estado, no exercício de cargo ou função pública ou em 

decorrência da mesma’”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Não há oradores inscritos.  

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Em votação o requerimento de 

urgência.  

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Os Srs. Deputados que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 APROVADO. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Sobre a mesa o Requerimento nº 

1.108, de 2015: 

  “Sr. Presidente, com base no art. 155 do 

Regimento Interno, requeremos regime de urgência na 

apreciação do PLP 34/2015, em que ‘O Congresso 

Nacional, nos termos do artigo 22, parágrafo único, da 
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Constituição Federal, delega aos Estados-Membros e ao 

Distrito Federal competência legislativa sobre questões 

específicas relacionadas a processo penal’”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Para falar contra, concedo a palavra 

ao Deputado Eduardo Bolsonaro. 

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

do orador.) - Sr. Presidente, como esse requerimento não está na pauta, queria que 

a Mesa distribuísse cópia dessa urgência para tomar conhecimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O orador está ausente? Não há mais 

orador? (Pausa.) 

 O SR. EDUARDO BOLSONARO - Estou aqui. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Pois não, Deputado Eduardo 

Bolsonaro. 

 O SR. EDUARDO BOLSONARO (Bloco/PSC-SP. Sem revisão do orador.) - É 

que, na verdade, Sr. Presidente, trata-se de um projeto que demanda uma 

discussão. Fui procurado por diversos setores policiais — da PM, da Polícia Federal, 

de todas as carreiras —, porque é um projeto que merece ser discutido. Em que 

pese ser de iniciativa do Governador Geraldo Alckmin — que o meu partido, PSC, 

inclusive, apoiou —, é uma matéria que demanda maior discussão.  

 Então, na verdade, é só para que essa discussão fosse feita e não entrasse 

em urgência. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Estou votando urgência. Se não 

houver unanimidade, vou submeter à votação do Plenário. 
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 O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) - Não há acordo. 

 O SR. IVAN VALENTE - Orientação de bancada, Presidente. 

 O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Não há acordo. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - 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. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Para orientação de bancada, como 

vota o Bloco do PMDB? 

 O SR. LEONARDO PICCIANI (Bloco/PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão 

orador.) - Sr. Presidente, “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - “Sim”. 

 Como vota o PT? 

 O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Pela ordem. Sem revisão do ordem.) - Sr. 

Presidente, o PT vota “não”, até porque os delegados têm pedido para dialogar mais 

sobre esse projeto, inclusive com o Ministério. Então, o Partido dos Trabalhadores 

vota “não”. Não temos nada contra o mérito. Porém, é para atender à categoria e 

fazer uma discussão maior sobre esse projeto com o Ministério da Justiça. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - A votação já foi iniciada. 

 O Bloco do PMDB votou “sim” e o PT, “não”. 

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

do orador.) - Sr. Presidente, eu queria chamar a atenção de todo mundo, porque é 
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um projeto que transfere para os Estados a competência penal que, pela 

Constituição, é competência federal. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o Bloco do PSDB? 

(Pausa.) 

 Como vota o Bloco do PRB? (Pausa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PSD? 

 O SR. ROGÉRIO ROSSO (PSD-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, nós temos muita dúvida quanto, inclusive, à constitucionalidade 

dessa matéria. Portanto, votamos...  

 (O microfone é desligado.) 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Vota como? Não ouvi. “Não”. Está 

falhando o sistema de som. Peço à técnica que verifique o que está ocorrendo. 

 Como vota o PR? 

 O SR. LAERTE BESSA (PR-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PR 

vota “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O PR vota “sim”. 

 Como vota o PSB? 

 O SR. JOÃO FERNANDO COUTINHO (PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O PSB vota “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O PSB vota “sim”. 

 Como vota o Democratas? 

 O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, quero aqui manifestar, inicialmente, uma posição pessoal. Eu sou 
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federalista. Acho que o Brasil, que consagra na sua Constituição o federalismo, 

deveria assegurar aos Estados cada vez mais autonomia. 

 Diferentemente do que foi dito, aqui se remete aos Estados uma parcela 

muito pequena da possibilidade de legislarem em matéria penal. Não vejo nenhum 

problema com relação a isso. Então, eu tenho simpatia pessoal. Alguns Deputados 

do partido têm dúvida com relação à eficácia da matéria, mas acho que a boa 

competição é positiva. Então vou liberar... 

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

PCdoB vota “não”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O Democratas libera? 

 O SR. MENDONÇA FILHO - Eu libero a bancada do Democratas, mas, 

pessoalmente, votarei “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PSDB? 

Como vota o PSDB? (Pausa.) 

 Como vota o Bloco do PRB? (Pausa.) 

 O SR. NILSON LEITÃO (PSDB-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o PSDB tem alguns Deputados contrários, mas o encaminhamento 

do PSDB será “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o Bloco do PRB? 

 O SR. ALUISIO MENDES (Bloco/PSDC-MA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o PRB encaminha o voto “não”.  

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - “Não”. 

 Como vota o PDT?  



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  SEM SUPERVISÃO 
 Número Sessão: 045.1.55.O           Tipo: Delibera tiva Ordinária - CD                                                     
 Data: 24/03/2015  Montagem:  
 
 

 206

 O SR. SUBTENENTE GONZAGA (PDT-MG. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o PDT entende que, pela complexidade dessa legislação, 

ainda não há maturidade, apesar do pacto federativo, para que isso seja decidido 

nos Estados. 

 Portanto, o PDT encaminha “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o Solidariedade? 

 O SR. ZÉ SILVA (SD-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o Solidariedade libera a bancada.  

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O Solidariedade libera a bancada. 

 Como vota o PROS? (Pausa.)  

 Como vota o PPS? 

 O SR. RUBENS BUENO (PPS-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, a bancada do PPS vota “sim”, porque nós avaliamos que essa proposta 

descentraliza procedimentos pontuais. Como são procedimentos pontuais, o País 

precisa e merece que sejam melhores discutidos também no âmbito dos Estados. 

 A bancada vota “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PV? 

 O SR. EVANDRO GUSSI (PV-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

PV vota “sim”, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PSOL?  

 O SR. LAERTE BESSA (PR-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o PR muda o voto para “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O PR muda o voto para “não”. 

 Como vota o PSOL? 
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 O SR. JOÃO FERNANDO COUTINHO (PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, há divergência na bancada. O PSB libera a bancada.  

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O PSB libera a bancada.  

 Como vota o PSOL? 

 O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o projeto pretende delegar aos Estados-membros e ao Distrito Federal 

competência legislativa sobre questões específicas relacionadas a processo penal. 

Processo penal é questão privativa da União. Essa questão é claramente 

inconstitucional. O PSOL não pode concordar com isso. Essa questão é matéria 

para a União tratar. 

 Por isso, o PSOL vota “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota a Minoria? 

 O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, apesar de sabermos que a matéria é constitucional, é uma lei 

complementar que geraria uma válvula de escape, geraria uma confusão muito 

grande, geraria nulidades processuais por conflitos da lei federal com a lei estadual. 

Essas nulidades processuais poderiam gerar a impunidade para vários integrantes 

do crime organizado. 

 Nós temos que ter cuidado com essas matérias de que estamos tratando. 

Não estamos ainda com um pacto federativo que suporte esse tipo de atitude. 

Talvez, mais tarde, com mais amadurecimento do pacto federativo, nós poderemos 

fazer isso. Mas onde houver choque entre lei federal e lei estadual, haverá nulidade 

processual, o que beneficiará o infrator. 
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 Nós, como Minoria... Eu não posso votar “não”, porque a Minoria está 

dividida, mas vou liberar a bancada. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota... 

 O SR. NILSON LEITÃO (PSDB-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o PSDB muda o voto e libera a bancada. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O PSDB muda o voto e libera a 

bancada. 

 Como vota o Governo? (Pausa.) 

 Passo a palavra, como Líder da Minoria, ao Deputado Bruno Araújo.  

 O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o Governo vota “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O Governo vota “sim”. 

 Com a palavra o Sr. Deputado Bruno Araújo, pela Minoria. (Pausa.) 

 O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, por favor, eu errei. Mudo a orientação do Governo para “não”, Sr. 

Presidente. 

O Sr. Eduardo Cunha, Presidente, deixa a cadeira 

da Presidência, que é ocupada pelo Sr. André Moura, nos 

termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno. 

 

 O SR. PRESIDENTE (André Moura) - O.k. Autorizo a mudança da orientação 

do Governo. 
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 O SR. PRESIDENTE (André Moura) - Com a palavra o Deputado Bruno 

Araújo, para uma. Comunicação de Liderança, pelo PSDB. Peço para recompor o 

tempo do Deputado Bruno Araújo, por favor. 

 O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, eu gostaria de falar sobre o tema impeachment; mais 

especificamente sobre a petição de impeachment da Presidência, protocolada na 

Câmara dos Deputados. 

 Na petição protocolada, nós sabemos que esse tema é trabalhado pelo 

Partido dos Trabalhadores como golpe, como movimento golpista, um movimento 

que não reconhece o dispositivo de previsão constitucional do instituto do 

impeachment, da mesma forma que a Constituição prevê o estabelecimento de 

eleições livres e democráticas. 

 Não quero ser enfadonho, mas quero fazer a leitura de trechos que reputo 

importantes em relação ao pedido de impeachment da Presidência. Denúncia por 

crime de responsabilidade, previsto no art. 85, incisos V e VII, da Constituição 

Federal, nos arts. 7º, item 5, e 9º, itens 3, 4 e 7, da Lei nº 1.079, de 10 de abril de 

1950, como a seguir exposto, a fim de ser decretada a perda de cargo e a sua 

inabilitação temporal para o exercício de função pública.  

Dos fatos. Os fatos são reportados em matérias da grande mídia, fatos que se 

referem inclusive e especificamente ao primeiro mandato, fatos relatados na petição 

que trazem na fundamentação de direito o dispositivo que passo a ler: “Com efeito, 

não restam dúvidas que a impessoalidade, a legalidade e a moralidade públicas 

foram feridas de morte com a participação de Presidente da República aqui 

denunciado”. E vai além. 
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Para não cansá-los, eu me reservo a fazer a leitura das principais partes 

registradas.  

 “Dos pedidos. O povo brasileiro sempre foi e sempre será a face da 

esperança. A esperança da chuva; de um emprego; do milagre do santo; a 

esperança da casa própria, enfim a esperança de dias melhores. Exatamente por 

ser um povo de tanta fé e de tanta esperança é que mais uma vez, incensado pela 

propaganda da estabilidade “real”, acreditou que tínhamos um Governo em que se 

podia confiar.”  

Pois bem, a esperança não morreu, mas se transfere nesse momento para os 

membros do Congresso Nacional, do qual a Nação espera firmeza e imparcialidade 

para que possamos recuperar a confiança nas instituições tão degradadas nesse 

Governo. 

“Do exposto. Pelos fatos acima imputados, denuncia-se o Presidente da 

República, por infringência aos arts. 85, incisos V e VII, da Constituição Federal, 7º, 

item 5, 8º, item 7, e 9º, itens 3, 4 e 7, da Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, 

requerendo que, recebida esta como objeto de deliberação, e admitida nessa 

Câmara dos Deputados a acusação ora formulada, após a remessa de cópia 

autêntica da presente ao denunciado para, querendo, contestá-la no prazo legal, 

seja ela remetida ao Senado Federal, onde será julgada, com o reconhecimento de 

sua procedência, para aplicar ao denunciado a pena de perda do cargo, com 

inabilitação por oito anos para o exercício de função pública, sem prejuízo do 

procedimento penal competente, pelas infrações penais comuns, na forma do art. 

52, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como sem prejuízo de outras 

responsabilidades civis e administrativas, previstas em legislação própria.” 
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 Portanto, Srs. Deputados, Sr. Presidente, essa petição, que pede o 

impeachment do Presidente da República, não tem como autor o PSDB, não tem 

como autor o Democratas, não tem como autor nenhuma entidade nacional 

constituída, não tem como autor nenhum dos partidos de oposição ao Governo 

Dilma.  

Esse é um pedido de impeachment datado de 25 de maio de 1999, onde o PT 

encabeça o pedido de impeachment do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 

tendo como autor que encabeça essa petição o Líder do PT à época, José Genoíno. 

 O tempo passou. Todos sabem onde está Fernando Henrique Cardoso, todos 

sabem por onde andou José Genoíno. 

 Mais ainda, o Presidente da Câmara dos Deputados não permitiu a sequência 

desse pedido de impeachment que o PT promoveu contra Fernando Henrique 

Cardoso! O Presidente da Câmara dos Deputados afirmou no seu despacho que o 

processo não podia seguir porque não havia qualquer indício de ilicitude ou de 

tipificação penal. O Presidente da Câmara dos Deputados não fez qualquer objeção 

a fatos narrados ao primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso. 

 Portanto, senhores, o Presidente da Câmara dos Deputados, na época, 

importante constitucionalista, concorda, como Vice-Presidente da República que é 

hoje, que fatos imputados no primeiro mandato podem, sim, ser objetos da 

investigação política. 

 E aqui, quando nós ouvimos e lembramos trechos dessa discussão, como 

dizia o Líder do PT — abre aspas —: “Há várias razões judiciais e investigações 

ocorrendo, mas não há dúvidas que ilícitos de determinadas proporções só tenham 
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uma investigação profunda por meio da vontade política e da força institucional, 

como deve ter esta Câmara dos Deputados” — fecha aspas. 

 Ou do ex-Presidente Lula — abre aspas —: “O povo brasileiro deu uma 

demonstração de que é possível o mesmo povo que elege um político destituir esse 

político. Eu peço a Deus que nunca mais o povo brasileiro esqueça essa lição.” — 

fecha aspas. 

 Do ex-Presidente Lula — abre aspas —:  

  “Na Constituinte, nós, o PT, defendíamos uma tese 

de que, na hora em que o povo vota num candidato a 

Deputado ou a Vereador, e, depois de um determinado 

tempo, esse Vereador não está cumprindo com aquilo que 

se programa durante a campanha, os mesmos eleitores 

que o elegeram, as pessoas poderiam destituir aquele 

político.” — fecha aspas. 

 Se a gente conseguisse isso, seria a salvação da lavoura! 

 Tarso Genro, em artigo de janeiro de 1999:  

  “A Nação brasileira, diante de um Presidente 

apático, inepto e irresponsável, precisa reagir com os 

instrumentos que a Constituição autoriza, mobilizando 

todas as energias da sociedade civil na perspectiva da 

construção de um novo contrato social.” 

 Em 1999, 60 mil pessoas na Esplanada, arregimentadas pelo PT, gritavam: 

“Fora FHC!” Em 1999, era democracia e, hoje, é golpismo! 
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 Portanto, Sr. Presidente, o mesmo procedimento: o que valia para o PT como 

ato democrático o tempo muda o discurso para ato golpista. O PT tem que se 

comunicar com a sociedade. Sessenta por cento dos brasileiros são a favor do 

impeachment! 

 O que o PT acha? Que esses brasileiros são golpistas? Aqui a prova de que o 

PT é diferente no discurso e na prática. 

 Era isso, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Obrigado. 

  Durante o discurso do Sr. Bruno Araújo, o Sr. 

André Moura, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento 

Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 

pelo Sr. Eduardo Cunha, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Vou encerrar a votação. 

 O SR. CARLOS SAMPAIO - Presidente… 

 O SR. SILVIO COSTA  - Presidente, cadê a minha palavra como Líder? 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Com a palavra o Deputado Carlos. 

 O SR. CARLOS SAMPAIO (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Quero mudar a orientação da bancada — eu não estava aqui, Sr. Presidente — para 

“sim”. Houve um equívoco aqui. Eu reconheço que houve esse equívoco.  

Vamos mudar para “sim”, por uma questão muito simples: o art. 24, inciso XI, 

da Constituição Federal é claro ao já admitir a competência concorrente. Nenhuma 

inovação há nesse projeto de lei, senão regulamentar o que diz o texto 

constitucional. Por essa razão, a orientação da bancada, seguindo o que foi 

deliberado no Colégio de Vice-Líderes, é “sim”. 
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Obviamente, Sr. Presidente, eu respeito as questões setoriais. Se delegados 

de polícia são contrários, podem votar contrariamente. Eu compreendo. Mas eu não 

posso deixar de dar a orientação do Colégio de Vice-Líderes, que foi “sim”.  

A votação é “sim” à urgência. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Então, vou dar um tempo, se alguém 

quiser mudar. 

O SR. EVANDRO GUSSI (PV-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

PV libera a bancada, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Pela Liderança do Governo, concedo 

a palavra ao Deputado Silvio Costa, autorizado pela Liderança. 

 O SR. LINCOLN PORTELA - Sr. Presidente, depois eu gostaria de pedir-lhe 

a palavra, por favor. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - A palavra está com o Líder Silvio 

Costa. 

 O SR. SILVIO COSTA - Sr. Presidente, não comece a marcar o tempo agora, 

não, porque… 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Não, pode marcar o tempo, 

Deputado, senão nós vamos perder a sessão. Por favor, marquem o tempo do 

Deputado Silvio Costa. 

  O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Concedo a palavra ao Deputado 

Silvio Costa para uma Comunicação de Liderança pela Liderança do Governo. 

 O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PSC-PE. Como Líder. Sem revisão do orador.) 

- Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Oposição se esquece de uma frase muito 
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repetida lá no Nordeste. A frase é a seguinte: “Não se fala em corda em casa de 

enforcado”.  

Eu fico impressionado e estarrecido com o que eu acabei de ouvir, Deputada 

Benedita da Silva. O Líder da Minoria, do PSDB, vai à tribuna e, de forma 

irresponsável — essa é a palavra. Se ele quiser, fique com raiva —, vem falar de 

impeachment da Presidente Dilma.  

 No sábado, a Rede Globo prestou um grande serviço ao Brasil, ao mostrar 

uma matéria sobre onze empresas de São Paulo, fruto de um acordo de leniência da 

Siemens. Onze empresas foram denunciadas pelo Ministério Público de São Paulo, 

por um roubo de 481 milhões de reais. E esse roubo de 481 milhões de reais, 

denunciado pelo Ministério Público, ocorreu no Governo de Mário Covas, de José 

Serra, de Geraldo Alckmin e de Cláudio Lembo.  

 Agora, eu não sou irresponsável como a Oposição! Eu não vou chegar aqui, 

agora, e dizer que Alckmin, que Mário Covas, que José Serra e que Cláudio Lembo 

são pessoas irresponsáveis, que são ladrões, como a Oposição quer acusar a 

Presidenta Dilma. Eu não sou irresponsável!  

Agora, eu fiz uma conta: o rombo em São Paulo é proporcionalmente ao 

tamanho do rombo da PETROBRAS. E a forma e a fórmula foram exatamente as 

mesmas. Era um cartel, um clube de 11 empresas que se juntaram para assaltar a 

Companhia de Trens Urbanos. 

 Aí, Deputado Alberto Fraga, do DEM, que já foi PFL, a Oposição fica calada 

em relação a essa denúncia séria. Cadê a parte séria da Oposição? Cadê a parte 

responsável da Oposição? Cadê a Oposição que defende os cofres públicos? 
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 Ora, se essa denúncia tivesse ocorrido com o Prefeito Fernando Haddad, 

vocês já estariam aqui pedindo o impeachment do Prefeito Fernando Haddad. Vocês 

são irresponsáveis, são levianos! Vocês não são sérios! Vocês não fazem política 

com respeito às pessoas! Vocês precisam olhar para o próprio umbigo! Vocês estão 

acobertando roubo em São Paulo! 

 Mas vir aqui agredir a Presidenta Dilma, uma mulher que lutou pela liberdade, 

que foi torturada, inclusive torturada com o apoio de muita gente que hoje está no 

DEM, esse mesmo DEM que já foi ARENA, que já foi PFL e agora é DEM, não. 

Parte desse DEM ajudou a torturar a Presidenta Dilma, porque ajudou os militares. 

 Eu queria que esses novos pseudo-paladinos da ética do Brasil, formados em 

sua maioria pelo PSDB e DEM, fossem à tribuna e explicassem o roubo de São 

Paulo. São bandidos iguais aos da PETROBRAS! Os de São Paulo são bandidos 

iguais ao da PETROBRAS! 

 Quer dizer, então, que agora a Oposição, Deputado Moroni, está escolhendo 

o bandido seletivo. Quando rouba em São Paulo é bandido bom. O roubo, em São 

Paulo, é de bandido bom. Não, em São Paulo, não foi roubo, não, ali é bandido bom! 

Mas quando o roubo é na União, quando o roubo é no Brasil, é bandido ruim. 

Tenham vergonha na cara! Respeitem o povo do Brasil! Respeitem a base do 

Governo! 

Para que eu venha à tribuna defender o Governo, preciso da autorização do 

Líder. Mas não dá para aguentar esse teatro da hipocrisia, Deputado Paulão, 

Deputado Luiz Couto. Não dá para nós, da base do Governo, para aqueles que são 

da base mesmo — não é a base do Paraguai, não —, aqueles que acreditam no 
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projeto, todo dia ficarmos ouvindo agressões, Deputado Paulo Teixeira, à Presidenta 

Dilma, agressões a um projeto que vem mudando este País.  

 Esses caras quebraram o Paraná.  O Estado do Paraná está quebrado.  

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Um aparte para dizer que não se quebrou o 

Paraná coisa nenhuma. 

 O SR. SILVIO COSTA - Quem quebrou foi você, inclusive, que era Secretário. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - A palavra está assegurada ao orador 

da tribuna. 

 O SR. SILVIO COSTA - Realmente, não cabe aparte, Presidente. Veja meu 

tempo. São Paulo também está quebrado.  

Eu queria que esses paladinos da ética dissessem ao Brasil porque estão 

acobertando o roubo de São Paulo. Se há alguém conivente com o roubo aqui não é 

a bancada do Governo, porque a bancada do Governo fez uma CPI da 

PETROBRAS. A bancada do Governo está convocando gente.  

Todos vocês são coniventes — todos, sem exceção — com o roubo em São 

Paulo. Querem ver como são coniventes? Eu vou descer daqui e pedir a vocês que 

assinem requerimento de criação da CPI dos trens urbanos de São Paulo. Vocês 

assinam? Vocês não assinam! Não assinam! Nós da base do Governo estamos 

dando respostas ao Brasil. Vamos colocar os bandidos da PETROBRAS na cadeia. 

E eles, da Oposição, vão levar pão de ló aos bandidos de São Paulo, vão tomar 

vinho à noite com os bandidos de São Paulo.  (Palmas.) 

Se vocês quiserem provar que não estão acobertando os bandidos de São 

Paulo, venham à tribuna e mostrem a verdade. Vocês não vão derrubar a Presidenta 

Dilma Rousseff! Vocês não têm moral para isso! Vocês são imorais! Vocês 
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quebraram este País! Vocês são irresponsáveis! Respeitem a Presidente Dilma 

Rousseff! (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Vou encerrar a votação.  

O SR. LINCOLN PORTELA  - Sr. Presidente. 

 O SR. MENDONÇA FILHO  - Sr. Presidente. 

 (Não identificado)  - Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança do PSC. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) -  Um momento.  

 O SR. ALBERTO FRAGA  - O Governo está terceirizando a defesa da Dilma 

Rousseff ao Deputado Silvio Costa. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Está encerrada a votação. (Pausa.) 

 Resultado da votação: 

 SIM: 170; 

 NÃO: 239; 

 ABSTENÇÕES: 3; 

 TOTAL: 412. 

 Quórum: 413. 

 O REQUERIMENTO FOI REJEITADO. 

 O SR. LINCOLN PORTELA  - Sr. Presidente, eu queria fazer um pedido a 

V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Pois não, Deputado Lincoln. 

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

Sr. Presidente, primeiro, o notório saber de V.Exa. em relação ao Regimento da 

Casa é inconteste. Porém, há um burburinho muito grande na Casa, por parte de 

todos nós Parlamentares — eu me incluo nisso — e também dos assessores.  
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Às vezes a sonoplastia da Casa, por melhor que seja, não nos possibilita 

ouvir bem, principalmente aqueles Parlamentares que têm um pouco de problema 

de audição, como eu. Às vezes, estamos, principalmente os assessores — 

competentes, experientes —, tendo uma certa dificuldade em entender quando as 

matérias são apresentadas. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Deputado, nós estamos seguindo a 

ordem do anexo, que está com os seus requerimentos de urgência, nada mais do 

que isso. 

 O SR. LINCOLN PORTELA - Não é isso. Gostaria apenas de pedir que se 

melhore a sonoplastia da Casa e também que se diminua o burburinho da Casa, 

para entendermos melhor a leitura das matérias e não termos problemas. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - É importante que a gente respeite a 

todos, para que possam prestar atenção. 

 O SR. VALTENIR PEREIRA - Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Sobre a mesa Requerimento de 

Urgência nº 1.109, de 2015. 

  “Senhor Presidente, com base no art. 55 do 

Regimento Interno, requeremos regime de urgência na 

apreciação do PL 3481/2012, que dispõe sobre o uso de 

explosivos na destruição ou no rompimento de obstáculo 

para o crime de furto e dá outras providências.” 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Não há oradores inscritos. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Em votação.  
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 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Os Srs. Deputados que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 APROVADO. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Sobre a mesa Requerimento de 

Urgência nº 1.117, de 2015. 

  “Sr. Presidente, com base no art. 55 do Regimento 

Interno, requeremos regime de urgência para apreciação 

do PL nº 8.122, de 2014, que acrescenta dispositivos na 

Lei nº 12.681, de 4 de julho de 2012, que institui o 

Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública 

Prisionais e sobre Drogas - SINESP, tornando obrigatória 

a publicação da taxa de elucidação de crimes de forma 

padronizada, e cria mecanismo punitivo aos Estados que 

coletarem os dados fora dos critérios estabelecidos em 

lei. 

  Deputado Major Olimpio.” 

 O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, isso é o quê? É requerimento de urgência? 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) -  É urgência. 

 O SR. MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, eu me posiciono... Eu preciso 

analisar adequadamente esse PL. Eu não tenho conhecimento sobre ele... 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - É o que está distribuído no avulso da 

pauta. 

 O SR. MENDONÇA FILHO - Não tenho condições de votar hoje. 
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 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Não. É urgência. Já está em 

votação, e vou abrir o painel. 

 O SR. MENDONÇA FILHO - Tudo bem, mas eu me posiciono contra o PL. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Havendo manifestação contrária, a 

Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem seus lugares, a fim de ter 

início a votação pelo sistema eletrônico. 

 Está iniciada a votação. 

 Como vota o Bloco/PMDB? 

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

do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PT? 

 O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PSDB? 

 O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB-GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

o PSDB vota “sim”.  

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o Bloco/PRB? 

 (Não identificado)  -  Sr. Presidente, o PRB encaminha “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PSD? 

 O SR. SÁGUAS MORAES - Sr. Presidente, o painel está errado. 

 O SR. ROGÉRIO ROSSO (PSD-DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

o PSD encaminha “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) -  O PT votou “sim”? O PT votou “sim”. 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  SEM SUPERVISÃO 
 Número Sessão: 045.1.55.O           Tipo: Delibera tiva Ordinária - CD                                                     
 Data: 24/03/2015  Montagem:  
 
 

 222

 O SR. SÁGUAS MORAES - Sr. Presidente, está errado lá o número do 

projeto no painel. 

 O SR. ALBERTO FRAGA (DEM-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, ninguém sabe que projeto é esse. Está todo mundo aqui...  Há quatro 

Líderes e  ninguém sabe que projeto é esse. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Eu li, e está distribuído no avulso. É 

requerimento de urgência na apreciação do PL nº 8.122, de 2014.  

 Está lá devidamente registrado. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PSD? (Pausa.) 

 Deputado, nós não estamos votando nenhum requerimento de urgência que 

não conste do avulso distribuído para todos. 

 Como vota o PSD? (Pausa.) 

 O SR. ROGÉRIO ROSSO (PSD-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

PSD vota “sim”. Item 40 da pauta, Sr. Presidente. O voto é “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PR? (Pausa.) 

 Com vota o PSB? (Pausa.) 

 Como vota o Democratas? 

 O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, a informação que eu tenho — é por isso que eu peço um pouco de 

paciência inclusive àqueles que têm preocupação com o Estado que cada um 

representa — é a de que, com a aprovação desse projeto de lei, os Estados podem 

perder até 2% da taxa arrecadada que eles recebem.  

 Sinceramente, no momento em que vivemos uma crise fiscal, dificuldades de 

Estados e Municípios — a União fica repassando encargos para os Estados e 
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Municípios, e não repassa receita —, eu acho que nós temos que encarar com muita 

responsabilidade esse tipo de situação. 

 Por isso, o Democratas se posiciona contrariamente à urgência de apreciação 

desse projeto de lei. Precisamos discuti-lo com um pouco mais de calma. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PR? 

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

PR encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PSB? (Pausa.) 

 Com o vota o PDT? 

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

- O PDT vota “sim”, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o Solidariedade? 

(Pausa.) 

 Como vota o PCdoB? 

 A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da 

oradora.) - O PCdoB vota “sim”, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O Solidariedade é “sim”? (Pausa.) 

Não ouvi o Solidariedade. É “sim”? (Pausa.) 

  Como vota o PROS? 

 O SR. VALTENIR PEREIRA (PROS-MT. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o PROS vota “sim”, porque entende que é importante esse 

projeto ser votado logo.  

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PPS?  
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 A SRA. CARMEN ZANOTTO (PPS-SC. Pela ordem. Sem revisão da 

oradora.) Sr. Presidente, o PPS vota “sim”.  

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PV? 

 O SR. EVANDRO GUSSI (PV-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

PV vota “sim”, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PSOL? (Pausa.) 

 O SR. ZÉ SILVA (SD-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o Solidariedade vota “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O Solidariedade vota “sim”. 

 Como vota o PSB? 

 O SR. JOÃO FERNANDO COUTINHO (PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O PSB vota “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PSOL? 

 O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

PSOL entende que esse projeto cria transparência padronizada e, sem dúvida, força 

a que a elucidação de crimes seja feita com dedicação, porque a estatística 

publicada vai acabar forçando também o Estado a se expor sobre crimes, sejam 

homicídios, sejam furtos, etc.  

 Nesse sentido, ele padroniza nacionalmente, unifica e cria exigências de 

equidade entre os Estados da Federação e uma política nacional. Então, nós o 

entendemos como positivo. 

 Por isso, o PSOL vota “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota a Minoria? 
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 O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, nós somos favoráveis ao procedimento, mas temos uma ressalva. 

Nós não sabemos se a punição encontra apoio constitucional. É uma dúvida que nós 

temos nessa punição, sobre o acordo que pode ser montado aqui. 

 Ter um arquivo central com todos esses dados é algo bom para o País. 

Agora, a nossa dúvida reside nessa punição, que, a nosso ver, pode ser 

inconstitucional. Poderia haver outros meios de puxar a responsabilidade dos 

Estados. 

 Portanto, a Minoria libera todos os seus componentes. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o Governo? (Pausa.) 

 O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA  - Presidente, peço a palavra pela ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Pois não, Deputado Aleluia. 

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

orador.) - Quero fazer um alerta, Sr. Presidente. O PSDB, por exemplo, que tem 

Governadores, eu não sei se leu o § 2º do art. 1º: 

  “Art. 1º............................................................... 

  § 2º. O estado que deixar de fornecer ou atualizar 

os dados e informações no SINESP terá uma diminuição 

em 2% no valor total dos repasses e transferências 

recebidas da União.” 

 Ou seja, a União vai decidir se deixa ou não de repassar. Como é que nós 

podemos dar urgência a esse projeto? Há tempo ainda de mudar para “não”! 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como Líder, tem a palavra o 

Deputado Chico Alencar, do PSOL. (Pausa.) 
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 O SR. NILSON LEITÃO (PSDB-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, permita-me antes fazer a mudança. Eu quero aqui explicar o 

seguinte: diante desse texto, o Governo pune aqueles Estados que não informam a 

criminalidade que existiu naquele mês. O Governo Federal não tem moral para fazer 

isso, porque ele já dá calote em monte de dinheiro. E eu quero aqui concordar com o 

DEM e mudar o nosso voto para “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Logo após a fala do Deputado Chico 

Alencar, eu vou encerrar a votação. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Concedo a palavra ao Deputado 

Chico Alencar, para uma Comunicação de Liderança, pelo PSOL. 

 O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, representando aqui o PSOL, quero lembrar um dito popular muito 

procedente e muito atual: “Em casa onde falta pão, todo mundo grita e ninguém tem 

razão”. 

 A pior saída para esse impasse profundo que vivemos, a crise econômica — 

e a corda arrebenta sempre do lado dos mais fracos —, o povo trabalhador sofrendo 

com o desemprego, com a carestia de vida; a crise política de profunda 

desorganização das estruturas partidárias brasileiras, gerando inclusive um 

desencanto crescente, que pode inclusive comprometer a compreensão, no senso 

comum, da democracia como palco de solução racional de conflitos... Mas ao que 

nós assistimos é uma espécie de olimpíada entre os que estão no Governo, há 13 

anos, e os que estiveram antes, há 8 anos. 

 Petistas e tucanos colocam o patamar de quem roubou mais ou quem roubou 

menos, quem tentou privatizar a PETROBRAS, quem agora usa a propina e faz com 
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que as empreiteiras passem a ter um papel fundamental numa engrenagem que, ao 

fim e ao cabo, incide sobre o sistema político brasileiro. 

 Contra a corrupção todos somos, sem exceção, inclusive os mais corruptos. 

Ninguém vai dizer: “Eu roubo, sim”. Nós até vimos o Sr. Barusco dizer isto na CPI: 

“Acumulei de dinheiro desviado tantos milhões, investi não sei mais quanto. Quero 

devolver, eu me arrependi”. Antes tarde do que nunca, mas isso é exceção. A regra 

é essa corrupção estrutural larvar. 

 Em 1808, D. João, Príncipe Regente, recebeu de um empresário traficante de 

escravos a data, a quinta onde construiu a sua casa, a Casa do Governo, hoje o 

combalido e desrespeitado Museu Nacional, a Quinta da Boa Vista, lá na antiga 

corte, o Rio de Janeiro. 

 Então, essa história vem de longe. E nós temos que ter medidas concretas, 

agora sim, de combate à corrupção, mas, sobretudo, precisamos avançar para 

aquilo que é essencial: a reforma política e a separação profunda dos interesses 

privados em relação à vida pública. 

 Nós, partidos políticos, somos entes públicos de direito privado e não 

devemos nos promiscuir com os interesses que são da lógica capitalista: interesses 

de lucro, interesses próprios, corporativos, do mundo empresarial. 

 Portanto, o enfrentamento do financiamento de partidos e campanhas — e 

hoje a Coalização pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas fez uma 

manifestação bonita aqui em frente ao Congresso —, com o fim do financiamento 

empresarial de campanhas, que está também ali na raiz desses escândalos 

abomináveis que maculam inclusive a nossa PETROBRAS, tem que ser feito e 

aprovado por esta Casa. 
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 Fora disso, vai ficar a acusação de parte a parte, para ver quem roubou mais 

ou roubou menos, por necessidade do poder desse presidencialismo de colisão, 

mais do que de coalizão, desse parlamentarismo mitigado que temos aqui, como 

vamos ver, inclusive agora, quando o Governo edita uma medida provisória para 

sustar a nossa discussão aqui sobre o salário mínimo. 

 Obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Está encerrada a votação. (Pausa.) 

 Resultado da votação: 

 SIM: 305; 

 NÃO: 43; 

 ABSTENÇÃO: 1; 

 TOTAL: 349. 

 ART. 17: 1. 

 QUÓRUM: 350. 

 O REQUERIMENTO FOI APROVADO. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Sobre a mesa o Requerimento de 

Urgência nº 1.118, de 2015: 

  “Sr. Presidente, com base no art. 155 do 

Regimento Interno, requeremos regime de urgência para 

apreciação do PL 7.885, de 2014, que altera a Lei nº 

9.455, de 7 de abril de 1997, para regulamentar a perda 

de cargo ou função no caso de tortura praticada por 

integrantes de órgão de segurança pública. 
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 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Prorrogo a sessão por 1 hora. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Para falar a favor, concedo a palavra 

ao Deputado Major Olimpio. 

 O SR. MAJOR OLIMPIO (PDT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, funcionários desta Casa, cidadãos que nos acompanham 

pela TV Câmara, em relação a essa questão de apenamento duplo ao agente 

público que sofre condenação por crime de tortura, o que acabou na prática 

acontecendo é que centenas e centenas de policiais militares, civis, federais e 

rodoviários federais são muitas vezes acusados por ação em ocorrências e recebem 

penas de prestação de serviços comunitários, de pagamento de cesta básica, 

porque se apura, no curso do processo, que a ação ou a conduta do policial não 

merecia um apenamento maior. 

 Nós temos, subsidiariamente na lei, a aplicação imediata da perda do cargo e 

da função pública. Subtenente Gonzaga, Deputado Federal do nosso PDT de Minas 

Gerais, levantamos a questão em relação não simplesmente à tropa da Polícia 

Militar de Minas Gerais, mas também à de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, porque 

lá acontecem, de igual forma, graves injustiças praticadas contra os agentes 

públicos, por sofrerem esse bis in idem. E a lei está inadequada nesse contexto. A 

manifestação do Deputado Subtenente Gonzaga, através desse projeto, é a 

manifestação da sociedade brasileira. 

 Está-se pedindo em requerimento a urgência para esse projeto, exatamente 

para que este Plenário o desenvolva, debata e vote e, assim, faça pararem as 

injustiças que estão sendo praticadas neste momento. 
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 Eu encareço a todos os Líderes, a toda esta Casa, neste momento, num 

gesto de se buscar justiça para os agentes da lei que literalmente estão morrendo 

em defesa da sociedade, que os agentes da lei tenham também igualdade em 

relação à própria aplicação da lei no momento em que, em tese, são acusados de 

descumprirem a norma. 

 Então, simplesmente, esse projeto é para corrigir distorção da Lei nº 9.455, de 

1997, e para que não haja um apenamento desumano, hoje, ao agente público que, 

no cumprimento da... 

 (O microfone é desligado.) 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Conclua, Deputado. 

 O SR. MAJOR OLIMPIO - Concluindo, Sr. Presidente, encareço a todos os 

Parlamentares que votem, neste momento, o requerimento de urgência para esse 

projeto. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Para falar contra, concedo a palavra 

ao Deputado Glauber Braga. 

 O SR. GLAUBER BRAGA (PSB-RJ. Sem revisão do orador.) - Obrigado. 

 Presidente, Deputadas e Deputados, cuidado, muito cuidado! A maioria dos 

Parlamentares vai ter muita dificuldade em compreender o que a gente está 

votando. 

 Com todo o respeito ao Presidente da Casa, Deputado Eduardo Cunha, ele 

quer, no final da Legislatura — e falo isso respeitosamente —, ter a oportunidade de 

ser reconhecido como o Presidente que maior produtividade teve, ou seja, que mais 

projetos conseguiu votar por este Legislativo. 
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 Deputadas e Deputados, cuidado, porque a manchete do jornal amanhã pode 

ser exatamente a das senhoras e dos senhores tendo votado uma matéria não 

sabendo absolutamente do que se trata, pois não há condições, com o conjunto de 

requerimentos de urgência que estão sendo votados de uma hora para outra e 

sendo colocados na pauta, com aproximadamente 500 já aprovados, para que a 

gente faça uma avaliação objetiva daquilo que está sendo tocado.  

 A gente está tratando agora de um requerimento de urgência para a 

apreciação de um projeto de lei que trata de tortura, que fala, inclusive, que, além da 

sentença, vai ser necessário um processo administrativo nos casos relacionados à 

tortura por agente público.  

 Quero dizer que nós vamos votar um requerimento de urgência hoje sem 

saber o que estamos fazendo, com a possibilidade de amanhã vir qualquer veículo 

de comunicação dizer: “As Deputadas e os Deputados Federais, da Câmara, 

votaram um projeto que facilita ou que despenaliza o processo de tortura por agente 

público”. 

 Meus amigos, o procedimento não pode ser assim. A gente tem que ter mais 

calma, mais tranquilidade, quanto àquilo que está votando. Eu não me sinto 

confortável de votar, nem contra nem a favor, matérias desse jeito. Eu vou apertar 

“obstrução”, porque não vou votar a toque de caixa um conjunto de medidas sem 

que a gente tenha uma compreensão clara do que está fazendo. 

 Há muito pouco tempo, o Orçamento foi votado, e o Relator, do PMDB, teve 

aqui a oportunidade de defender a triplicação do Fundo Partidário. Logo depois, o 

Líder do PMDB veio a este plenário — e eu falo isso respeitosamente — pedir à 

Presidenta da República que vetasse a matéria. Deputados e Deputadas, olhem 
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como nós ficamos! Quase todos os Deputados ficaram numa situação difícil, e o 

Líder do PMDB, junto com alguns Deputados, ficou numa situação confortável, 

porque eles criaram o problema, nós votamos, e, logo depois, eles pedem o veto à 

Presidência da República. Isso não pode acontecer!  

 Nós temos que saber o que votamos. E o procedimento, o processo, não 

pode ser estabelecido dessa forma, com esse rolo compressor que se procura impor 

ao conjunto de Deputados e Deputadas Federais.  

 Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Tendo havido discordância, vamos 

para a votação pelo painel. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - A Presidência solicita a todos os Srs. 

Deputados e Sras. Deputadas que tomem os seus lugares, a fim de ter início a 

votação pelo sistema eletrônico. 

 Está iniciada a votação. 

 Como vota o PMDB? (Pausa.) 

 Como vota o PT? 

 O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, nós temos que ser inflexíveis com torturadores. Esses casos terão 

oportunidade de julgamento e de defesa. E, uma vez penalizado, sem dúvida 

nenhuma o torturador tem que perder o cargo público.  

 Por isso, o PT vota “não” a esse requerimento.  

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O PT vota contra a urgência? É 

isso? 

 O SR. SÁGUAS MORAES - O PT vota contra a urgência. 
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 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PMDB? 

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

do orador.) - O PMDB vota “sim”, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PSDB? 

 O SR. NILSON LEITÃO (PSDB-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

PSDB vota “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - “Sim”. 

 Como vota o Bloco PRB?  

 O SR. ALUISIO MENDES (Bloco/PSDC-MA. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O PRB vota “sim”, Sr. Presidente. É justo esse projeto. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PSD? (Pausa.) 

 Como vota o PR? 

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

Sr. Presidente, só para esclarecer aos membros do Partido da República, diz o art. 

1º da Lei nº 9.455, de 1997, que é bem claro: 

  “Art. 1º. Constitui crime de tortura: 

  I - constranger alguém com emprego de violência 

ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou 

mental: 

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

  II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou 

autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, 

a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de 

aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.” 
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 Então, não estamos aqui liberando nada nem obrigando ninguém a nada. A 

coisa está bem clara, estamos regulamentando uma lei que já existe.  

 O PR vota “sim” à urgência do projeto. 

 O SR. DOMINGOS NETO (PROS-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

O PROS vota “sim”, Sr. Presidente.  

 O SR. SERGIO ZVEITER (PSD-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o PSD libera a bancada. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O PSD libera a bancada. 

 O SR. DOMINGOS NETO - O PROS vota “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PSB? (Pausa.) 

 Como vota o Democratas? 

 O SR. FERNANDO COELHO FILHO (PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O PSB libera. 

 O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

“Sim”, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Vota “sim” o Democratas. 

 O PSB libera? É isso? 

 O SR. FERNANDO COELHO FILHO - Isso, o PSB libera.  

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PDT? 

 O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Presidente, para deixar firme a posição do PDT, nós estamos votando hoje 

meio a toque de caixa, mas é a velocidade da dinâmica para que possamos avançar 

na pauta. Nós reconhecemos, mas não podemos também perder a noção daquilo 
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que estamos fazendo. Sabemos que estamos votando só a urgência, não estamos 

votando ainda o mérito.  

 De qualquer sorte, o PDT tem uma posição muito clara, Presidente. Nós 

somos contra a tortura, venha de cá ou venha de lá, do agente público, do 

assaltante, do bandido, do traficante. Tortura não tem nome — o foco é o torturador, 

e nós somos contra o torturador e contra qualquer tipo de tortura. Por isso, tipificá-la, 

por isso descrevê-la, por isso demonstrá-la de forma cabal é necessário e 

fundamental.  

 Por conta disso, nós concordamos com a urgência e depois, no mérito, 

queremos aprofundar o debate, Presidente, para dizer assim: “Tortura nunca mais, 

de lado nenhum, porque o PDT já foi vítima de tortura neste País!” 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O PDT vota “sim”. 

 Como vota o Solidariedade? 

 O SR. ZÉ SILVA (SD-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o Solidariedade vota "sim", pela urgência. Queremos aprofundar depois, 

no mérito, o assunto. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PCdoB? 

 A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da 

oradora.) - Sr. Presidente, é importante que este Plenário atente para o fato de que 

há muitos projetos aqui que nem sequer têm parecer das suas Comissões. Nós 

estamos adotando aqui um procedimento e estamos anulando o papel das 

Comissões da Casa em relação a muitos projetos. Nós estamos atropelando as 

Comissões. 
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 Esse projeto é grave. Podem dizer o que quiserem do ponto de vista do seu 

argumento, mas nós estamos, com esse projeto, aliviando a punição para policial 

que tortura. Tem que ficar claro o que se está votando aqui. 

 E dar a urgência significa reduzir o debate na Comissão, trazer diretamente 

ao Plenário uma matéria com essa gravidade. 

 Então, o problema não é votar a urgência e depois ver o mérito. Nós 

precisamos saber que votar a urgência acelera o mérito. 

 Portanto, o PCdoB é veementemente contra essa urgência, para se debater 

em profundidade e evitar que torturadores tenham suas penas aliviadas no século 

XXI, quando a liberdade é um valor essencial para todos nós. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PPS? 

 O SR. RUBENS BUENO (PPS-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, é evidente que o discurso é contra a tortura e que se vota pelo 

requerimento de urgência. É uma coisa impressionante a contradição daqueles que 

se pronunciam dessa forma. 

 A bancada do PPS vai votar "não", porque a questão que nós estamos 

discutindo são os direitos humanos no Brasil. Nós estamos discutindo aqui que o 

maior torturador do Brasil é o Estado brasileiro. Assim, não pode ser tratado como 

uma questão administrativa poder limpar a ficha de um torturador. 

 Nós votamos "não", Sr. Presidente. 

 O SR. SERGIO ZVEITER (PSD-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

PSD muda para "sim". 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O PSD muda para "sim". 

 Como vota o PV? 
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 O SR. EVANDRO GUSSI (PV-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

PV, Sr. Presidente, em nome do Estado de Direito, vota “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O PV vota “sim”. 

 Como vota o PSOL? 

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

Sr. Presidente, por causa do crime hediondo que representa a tortura, que infelicitou 

o País como prática estatal durante anos recentes, página infeliz da nossa história, 

quero alertar os colegas sobre a impropriedade desta urgência. De fato, como 

alguns disseram, lendo o projeto vemos que ali se trata de mitigar a punição: alguém 

acusado de tortura terá a sua situação, a sua história funcional levada em 

consideração. Para quê?  

 Então, vamos, sim, discutir a proposta, mas não com essa urgência, sem dar 

aprovação a quem não leu o projeto, que, digo eu, acaba por estimular essas 

práticas abomináveis. 

 Nosso voto é "não".  

 Queria, Sr. Presidente, registrar aqui nos Anais da Casa os tópicos... 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota a Minoria? 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Desculpe, Deputado Chico. 

 O SR. CHICO ALENCAR  - São tópicos do meu pronunciamento de ontem, no 

Grande Expediente, que eu quero deixar registrados nos Anais da Casa e dar como 

lidos. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Pois não.  

 Obrigado, Deputado.  

 Desculpe interrompê-lo. 
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. Pronuncia o seguinte 

discurso.) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e todo(a)s o(a)s 

que assistem a esta sessão ou nela trabalham. 

 “Não há nada de sujo, intrinsecamente, na atividade 

política. No sentido mais amplo da palavra, os políticos somos 

todos nós, cidadãos, mesmo que não queiramos ou saibamos. 

Os políticos, no sentido mais estreito, são gente como nós. 

Pouca coisa pode haver de mais nobre do que a dedicação à 

coletividade, quando essa dedicação não é ditada por 

interesses pessoais ou mesquinhos, mas por ideais que, 

mesmo erradamente, tenham como objetivo o bem-estar 

público.” 

 (João Ubaldo Ribeiro, ‘Política: quem manda, por que 

manda, como manda’ – Objetiva, RJ, 2010. O escritor João 

Ubaldo é Mestre em Ciência Política e Administração Pública e 

ex-professor da UFBA) 

 1. Em termos históricos, estamos naquele intervalo (interregno) que precede o 

fim de um ciclo, o da chamada ‘Nova República’ pós-Ditadura: uma etapa e um 

campo político começa a se desfazer, outro ainda não se constituiu. O espaço 

histórico entre o ‘não mais’ e o ‘ainda não’ (Hannah Arendt).  

 Há um sentimento de perplexidade, uma sensação de impasse. “A única 

clareza é de que está tudo nublado à nossa frente” (Léo Lince). Isso não é raro na 

História do Brasil, da humanidade.  
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 2. O esgotamento do modelo da governabilidade do toma-lá-dá-cá (do 

‘achaque’?), do presidencialismo de coalizão (ou colisão?).  

 Vivemos uma contrafação grosseira  do ‘parlamentarismo’: rebaixado, 

enviezado, sem programa partidário que oriente.  

 Onde ‘ser governo’ traduz-se na disputa por nacos do Orçamento Público. E 

visa reproduzir mandatos, com a continuidade dos ‘currais eleitorais’ (inclusive 

‘cevados’ pelas emendas orçamentárias individuais). 

 Está atualíssima a condenação de Frei Vicente do Salvador, em sua História 

do Brasil, de 1627: 

 “Nem um homem nesta terra é repúblico, nem zela e trata do bem comum, 

mas cada um do bem particular!”.  

 O jurista Fábio Konder Comparato lembra que Frei Vicente fez esta afirmação 

a partir do testemunho de um bispo de Tucumã. Este, fazendo escala de alguns dias 

na então capital da Colônia, em viagem à Europa, comentou: “verdadeiramente que 

nesta terra andam as coisas trocadas, porque toda ela não é república, sendo-o 

cada casa”.   

 Entre nós, ontem como hoje, o particular domina, predomina, avassala o 

público. O individual estrangula o coletivo. 

 3. O momento é de ‘catarse social’, de mal estar geral, de explosões as mais 

variadas, a partir de demandas localizadas, corporativas, até mesmo individualistas.  

 Por emprego, por salário, por serviços públicos decentes, por administração 

pública transparente, por vida cotidiana menos insegura e violenta.  

 Contra a falta de ética pública: o político ladrão, o juiz ‘afanão’, o empresário 

propineiro – que, ao menos, agora está indo para a cadeia... 
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 4. Toda conjuntura é reflexo de uma estrutura, ainda que embaçado. A 

conjuntura não é estática: é um fluxo contínuo de mudanças. Em tempos de crise, 

fluxo acelerado: o ‘modus saltantim’ diferindo do ‘modus paulatim’, assinala o 

historiador Sérgio Buarque de Hollanda, em seu clássico ‘Raízes do Brasil’.  

 A multidão nas ruas – é saudável que todo(a)s se manifestem! – não tem 

nenhuma obrigação de apontar caminhos programáticos para o futuro.  

 Ela cobra, com razão, daqueles a quem delega o fazer político em tempo 

integral – por sinal, muito bem remunerados pelo povo para esse ofício.  

 5. Um país em crise. Vivemos tempos difíceis, de grande desorientação na 

vida social.  

 Como sempre, as dificuldades são maiores para os ‘de baixo’, a grande 

maioria da nossa população – para esses, aliás, a crise é permanente. Não nos 

esqueçamos que, ainda hoje, cerca de 50 milhões de brasileiro(a)s SOBREvivem 

com R$ 77/mês, segundo Relatório de Informações Sociais do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome sobre o número de famílias inscritas no 

Cadastro Único para Programas Sociais, publicado em dezembro de 2014.  

 Seguimos sendo um país estruturalmente desigual. 

 6. 2015, Governo Dilma II, muitas crises na crise: 

 - do sistema político, com o pluripartidarismo de legendas sem doutrina, 

ideologia, projeto de país e visão de mundo = senso comum de descrença na 

política (mau conceito do Congresso = ao do governo); 

 - do seu financiamento, que a Lava-Jato desnuda como ampla engrenagem 

que articula empresas, organismos públicos (como nossa maior estatal, a Petrobras) 

e partidos.  
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 E é alimentada por propinas que já fazem parte dos custos dos contratos em 

licitações acertadas pelo cartel e a ‘fachada legal’ das doações para campanhas.  

 Doação de campanha é ‘balela’, diz P. R. Costa: trata-se de ‘empréstimo’ 

(com retorno garantido) e nova forma de lavagem de dinheiro sujo!  

 Os valores das ‘doações’ de 2010 e 2014, pelas empreiteiras investigadas na 

lava-jato, são elevadíssimos, suspeitos e amplos: ‘ajudaram’ a nada menos que 21 

partidos! (cf. quadro que registro nos Anais, com dados do TSE). 

 - do setor energético: caminhamos para uma situação que poderá ser 

bastante grave. Um setor que foi privatizado e submetido à lógica de mercado, 

subvertendo um sistema anteriormente estatal, integrado e cooperativo. O preço foi 

a espiral das tarifas de energia e a crise que vivemos. Crise essa que é alimentada 

pelo modelo agro-mineral exportador e seus impactos brutais no meio ambiente.  

 - da sub-representação das maiorias: trabalhadores urbanos e rurais, 

mulheres, negros, indígenas, segmentos LGBT aqui no Congresso Nacional; 

 - do ‘estelionato eleitoral’: elege-se com um discurso, governa-se com outra 

prática: tarifaço, supressão de direitos, cortes nas verbas da Saúde e da Educação, 

ortodoxia dos financistas do ajuste.  

 Os economistas de banco estão com a carta branca, a faca, o queijo, a 

tesoura e o Tesouro nas mãos!  

 Aliás, enquanto para o povo a crise é permanente, para os bancos ela 

raramente chega: no Brasil, o sistema financeiro é o menos taxado e o mais lucrativo 

do mundo! O Bradesco, de onde veio o ministro Levy, teve um aumento de 25% em 

seus  lucros, no 2014 do ‘Pibinho’... O Itaú ganhou ainda mais, assim como os 
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grandes rentistas, beneficiados pela alta dos juros e pelo que consumiu quase 

metade do Orçamento da União: juros, amortização e serviços da dívida; 

 - do avanço conservador: nas manifestações de rua mais recentes, palavras 

de ordem e visual, aqui e ali, de viés direitista mobilizaram massas – a moldura do 

repúdio à corrupção, que é justo e generalizado, abrigou, entre muitas pessoas de 

boa vontade, saudosistas da Ditadura e até obscurantistas que têm ojeriza à 

educação libertadora, de Paulo Freire.  

 Nos Parlamentos, em especial este aqui, o Nacional, recrudescem e são 

aceleradas as propostas de repressão, de criminalização e ‘apenamento’ da infância 

e adolescência pobre, de intolerância, de supressão de direitos das minorias (como 

os indígenas, através da PEC 215, e dos segmentos LGBT), de exclusão da 

participação popular, como se os eleitos tivessem o monopólio perene da 

representação! 

 A rejeição a Dilma e ao PT foram o polo, o ímã dos protestos. Claudio Couto, 

professor de Gestão Pública da FGV, analisa, a propósito das manifestações de 

15/3: “o ensimesmamento, a arrogância e a falta de autocrítica diante de seguidos 

escândalos de corrupção deram  substância a ressentimentos de classe produzidos 

pela redução das desigualdades dos anos Lula. Resultado: deu-se a setores médios 

conservadores a oportunidade para liderar até mesmo os que emergiram. (...) a 

direita capitaneou uma mobilização que lhe ultrapassa”. Cresce a descrença na 

democracia como espaço de resolução dos conflitos. 

 7. O que é pouco dito na propalada ‘perda de atratividade’ para investimentos: 

 Evasão fiscal: a elite global entesoura U$ 21 trilhões em paraísos fiscais, o 

equivalente às economias dos EUA e Japão juntas! Os ultraricos do Brasil 
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‘contribuem’ com U$ 520 bilhões dessas ‘aplicações’ apátridas, só superados por 

China, Rússia e Coréia do Sul. As contas do HSBC suíço, que também abasteceram 

campanhas eleitorais aqui, são reveladoras! Que a CPI do Senado vá fundo! 

 Sonegação: segundo a organização Tax Justice Network (a partir do 

cruzamento de dados do Banco de Compensações Internacionais, do Fundo 

Monetário Internacional, do Banco Mundial e de governos nacionais), somos 

‘medalha de prata’, e só perdemos para os EUA, mesmo assim apenas em números 

absolutos. A sonegação lá corresponde a 2,3% do PIB, a ‘nossa’, dos predadores do 

bem comum – que às vezes, cinicamente, clamam contra a corrupção! – equivale a 

13,4% do PIB! De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, os 

impostos mais sonegados são os devidos ao INSS, ICMS e IR. 

 8. Fuga para a frente, o refúgio do futuro.  

 Para os tucanos – reconhecidas as dificuldades técnicas e políticas, pelo 

menos no momento, do impeachment – a saída é o retorno do padrão liberal puro e 

duro, daquele passado de FHC também hegemonizado pelo ‘atraso’, com Aécio em 

2018.  

 Para os petistas, encerrada a turbulenta rota do atual mandato presidencial, a 

saída e o retorno do Lula com seu ‘capitalismo popular’ e sua composição com 

carcomidos ‘chefes políticos’.  

 A polarização de assemelhados, PT X PSDB, mostra-se cada vez mais 

artificial: Dilma governa com o programa econômico de Aécio, os tucanos se dizem 

pais dos programas sociais e assistencialistas da era petista. Até na corrupção 

parecem fazer uma ridícula ‘olimpíada’ sobre quem roubou mais. Os mensalões de 
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um e de outro, e o petrolão e o trensalão de outro e de um dão combustível para as 

acusações mútuas. 

 Para o PMDB é o de sempre: seu grande programa de governo é estar no 

governo, qualquer que seja. Como agora, quando manda cada vez mais, em função 

da crescente dependência do governo em relação a esse partido e da fragilidade 

presidencial. Os arroubos de candidatura própria em 2018 fazem parte deste ‘show’. 

 9. As saídas, onde estão as saídas?  

 A administração Dilma II é que parece, ela também, uma ‘velha senhora’, um 

tanto errática, que se arrasta sem saber direito o rumo que irá tomar. 

 O caminho que o PT tomou, de adesão ao projeto social-liberal e às práticas 

políticas fisiológicas, hegemonizado pelo ‘atraso’, parece não ter retorno. Foi assim 

com o PSOE espanhol, os PSs francês e português, o PASOK grego, o SPD 

alemão, o Trabalhista inglês... todos, não por acaso, também alvejados por 

escândalos. A ‘real politik’ tem vocação para a degradação. 

 Mas, apesar do enorme ‘imbroglio’ e da gigantesca degeneração que o poder 

dissolvente do dinheiro, sequestrador das instituições, produz, não estamos, ainda, 

em uma crise institucional nem em uma situação insurrecional!   

 O Brasil segue seu curso: o povo trabalha ou procura emprego, as escolas, 

ainda que precariamente, cumprem seu ano letivo, os governantes, à sua maneira 

às vezes torta e torpe, governam, os legisladores, volta e meia, até legislam, os 

juízes julgam, não necessariamente com justiça... Esta 2ª feira, 23 de março, 

começou ‘normal’, cada um com suas dores e humores, tristezas e alegrias. 
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 10. Para nós, do PSOL, a saída é pela esquerda, a ser construída com várias 

forças sociais, a partir de uma plataforma comum de refundação da República. sem 

sectarismo, sem pretensões hegemonistas.  

 Em sintonia com as lutas sociais em curso e vinculadas a iniciativas concretas 

que estão na agenda política nacional, está em gestação a frente pelas reformas 

populares. Crítica do sistema, a partir do horizonte da superação do capitalismo e da 

reinvenção do socialismo (não há mais modelos!), mas dando passos concretos, 

‘sonhando alto com os pés no chão’ (é o ‘reformismo revolucionário’ do saudoso 

Carlos Nelson Coutinho), ela propõe: 

 - Na economia, romper com a ortodoxia do modelo liberal-periférico, adotando  

 . mecanismos de controle sobre o fluxo de capitais; 

 . câmbio flexível, sob controle estatal; 

 . auditoria e alongamento do perfil da dívida pública; 

 . reestruturação completa do Orçamento da União, respeitando as 

destinações constitucionais da Seguridade Social; 

 . reforma tributária, com taxação das grandes fortunas, revisão da tabela do 

I.R. e recuperação de ativos no exterior; 

 . dinamização dos bancos públicos como investidores na ampliação da 

infraestrutura logística e social. 

 - No campo político propriamente dito, empenho total na reforma política 

radical, a partir da Iniciativa Popular de Lei proposta por OAB, CNBB e mais 104 

entidades, priorizando a luta pelo fim do financiamento empresarial dos partidos e 

das campanhas.  
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 É pela promiscuidade público-privada, através dos dutos das somas 

milionárias para partidos e campanhas, que a corrupção está presente de maneira 

tão avassaladora na vida nacional. 

 Queremos uma democracia de alta intensidade e uma República que 

incorpore o povo nos seus processos decisórios. 

 - A defesa dos direitos dos trabalhadores, contra a supressão propostas pelas 

MPs 664 e 665 de 2014 (que representam fortes riscos éticos e sociais de restrição 

de direitos previdenciários das pensões por morte, do auxílio doença, do seguro 

desemprego e do seguro defeso, conforme aponta análise consensual das Pastorais 

Sociais, da CNBB, do DIEESE e das centrais sindicais), e outras iniciativas no 

Congresso Nacional, inscrevem-se na luta pelos direitos humanos, também 

ameaçados pela escalada da criminalização dos pobres, da infância e adolescência. 

 A PEC 215, aprovada, significará ataque às terras, culturas e vida dos povos 

nativos! 

 - Como informação, mais do que nunca, é poder, é imperativo apoiar outra 

Iniciativa Popular de Lei, a da mídia democrática. 

 - A defesa da PETROBRAS estatal, com gestão pública transparente, punindo 

com rigor os que a vilipendiaram, está na ordem do dia. 

 - No país da crise hídrica, afirmamos a transversalidade da questão 

ambiental, cobrando políticas públicas estruturantes e cuidadosas neste âmbito. O 

êmulo é a luta por um novo modo de produzir, consumir e se inserir na natureza, da 

qual nos descobrimos parte: “fazer do necessário o suficiente, e viver mais 

simplesmente, para que simplesmente todos possam viver”. Neste sentido, urge 
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realizarmos na prática a pauta histórica da reforma agrária, assim como uma 

profunda mudança do modelo agrícola atual.  

 - No original país da moralidade pública de fachada, contra inegáveis 

evidências todos se declaram inocentes, e todos são contra a corrupção, a começar 

pelos corruptos. Propomos a reunião dos ‘pacotes’ sobre a questão, tanto o do 

Executivo quanto o do MPF, anexando-os às dezenas de Projetos que tramitam no 

Congresso, para fazermos, ainda este mês, um ‘mutirão’ de votação dessas 

matérias. 

 O pano de fundo dessas lutas e realidades é o silencioso embate entre a 

Pequena Política, hegemônica hoje, que por isso tornou-se poder, e a Grande 

Política, a única que avaliza o regime republicano. Dois modos de conceber e 

praticar a política estão em confronto: 

 Pequena política x Grande política 

 Distopia x Utopia 

 Paroquial x Universal 

 Cargos x Causas 

 Pragmática x  Programática 

 Negócios privados x Interesse público 

 Democracia representativa x Democracia participativa e direta 

 11. O papel do militante político, do agente público, dos partidos dignos desse 

nome: dar um sentido ético-político à indignação, encontrar um projeto de Nação 

que comece a dar conta dessa insatisfação.  

 Um dos maiores roubos do Erário é ter uma função pública e não exercê-la 

bem, na formulação, cobrança e fiscalização de políticas públicas de interesse das 
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maiorias. É corrupção ter um mandato político e fazer dele um escritório de negócios 

particulares.  

 É preciso ter garra, sonho e lado, sempre! Nós temos!  

 Agradeço a atenção. 

 Anexo. 
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PARTIDO 2010 

% sobre 

o total PARTIDO 2014 

% 
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total 

PMDB 32.850.000,00 24,2% PT 56.386.000,00 25,3% 

PT 31.400.000,00 23,1% PSDB 53.730.000,00 24,1% 

PSDB 27.770.000,00 20,4% PMDB 46.620.000,00 20,9% 

PSB 19.515.000,00 14,4% PSB 15.800.000,00 7,1% 

PR 6.501.000,00 4,8% DEM 12.100.000,00 5,4% 

PP 4.950.000,00 3,6% PP 10.255.000,00 4,6% 

PRB 2.400.000,00 1,7% PSD 7.139.081,00 3,2% 

PSC 2.050.000,00 1,5% PR 6.850.000,00 3,0% 

PDT 1.860.000,00 1,3% PDT 3.350.000,00 1,5% 

PC DO B 1.750.000,00 1,2% SD 3.050.000,00 1,3% 

DEM 1.640.000,00 1,2% PTB 2.950.000,00 1,3% 

PTB 1.480.000,00 1,0% PSC 1.350.000,00 0,6% 

PTN 500.000,00 0,3% PRB 1.050.000,00 0,4% 

PTC 400.000,00 0,3% PC DO B 600.000,00 0,2% 

PT DO B 300.000,00 0,2% PPS 500.000,00 0,2% 

PMN 150.000,00 0,1% PTN 440.000,00 0,2% 

      PROS 300.000,00 0,1% 

      PV 100.000,00 0,04% 

GERAL 135.516.000,00 100% GERAL 222.570.081,00 100% 
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 O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, acho que a compreensão desse projeto está meio estranha. Esse 

projeto não está amenizando pena de coisa nenhuma. Ele só está aperfeiçoando e 

garantindo que aquele que foi torturador perca o cargo. Mas existe uma diferença 

entre aquele que é torturador e aquele que é acusado de sê-lo. 

 De todo bandido que confessou o crime na polícia, a primeira defesa é dizer 

que foi torturado e que aquela confissão foi obtida mediante tortura. Essa é a 

primeira defesa. 

 Então, o que se está garantindo aqui é que o torturador — quando transitado 

em julgado e comprovado que ele é um torturador — vai perder o cargo. Até lá, que 

ele não o perca! 

 Não se está garantindo nenhuma impunidade, não se está entrando na área 

penal; essa é uma área cível. Em relação àquele que vai perder o cargo, que 

tenhamos a garantia de que ele é torturador, e não que se trata só de uma denúncia 

furada de tortura. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o Governo? 

 O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PSC-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, V.Exa. é evangélico, não é isso? Parece-me que na Bíblia há uma 

passagem que diz: “Perdoem aqueles que não sabem o que fazem”, ou uma história 

dessas. Eu não sou especialista em Bíblia. 

 Mas eu estou impressionado. O projeto, senhores, é assim: hoje, quando um 

torturador é condenado, imediatamente é punido. Hoje é assim. O projeto que 

V.Exas. querem votar é o seguinte: quando a pessoa for condenada, para condená-

la, primeiro tem que se criar um processo administrativo.  
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 V.Exas. estão protegendo o torturador, é isso! Quem está votando “sim” está 

votando a favor de torturador! 

 O voto é “não”! (Manifestação no plenário.) 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O Governo vota “não”. 

 Eu vou encerrar a votação. 

 O SR. JOÃO CAMPOS - Sr. Presidente, por favor. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Concedo a palavra ao Deputado 

João Campos. V.Exa. dispõe da palavra rapidamente, porque eu vou encerrar a 

votação. 

 O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, eu penso que todos nós desta Casa somos contra a tortura. Penso 

que há um consenso em relação a isso.  

 A Lei de Tortura não foi editada ontem. Já consta de alguns anos a sua 

vigência. O que se pretende dizer aqui — e o Deputado Silvio não tem a informação 

— é que a Lei de Tortura, em vigência hoje, já impõe a perda do cargo 

incontinentemente após a condenação criminal. 

 O que se estabelece aqui é um critério adotado na política criminal de acordo 

com a pena que foi aplicada. É apenas isso. É um aperfeiçoamento da Lei da 

Tortura. 

 Dessa forma, todos nós somos contra a tortura e queremos o 

aperfeiçoamento da legislação. É apenas isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Por oportuno, destaco a presença 

dos jovens participantes do Estágio-Visita que se encontram na galeria do plenário. 

(Palmas.) 
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 Esta Presidência apoia a participação do jovem na política e maior interação 

do Parlamento com a sociedade. 

 Sejam bem-vindos. 

 Vou encerrar a votação. 

 O SR. JAIR BOLSONARO (Bloco/PP-RJ. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, eu peço 30 segundos.  

 Eu gostaria que a esquerda explicasse por que essa tara tão grande no 

tocante à tortura, que muitas vezes é algo subjetivo.  

 E eles não aceitam discutir a criminalização do terrorismo em nosso País. 

Será que isso é porque o Exército e o MST estão à disposição deles? 

 Então, essa urgência é bem-vinda, o projeto em especial, e vamos botar um 

ponto final nisso, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Está encerrada a votação. (Pausa.) 

 Resultado da votação: 

 SIM: 251; 

 NÃO: 113; 

 ABSTENÇÕES: 4; 

 TOTAL: 368.  

 Art. 17: 1. 

 Quórum: 369. 

 Obstrução: 2. 

 O REQUERIMENTO NÃO FOI APROVADO. 

 O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

Deputado Luiz Sérgio votou de acordo com a orientação do PT.  
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 O SR. MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma 

questão de ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Questão de ordem. 

 O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Questão de ordem. Sem revisão do 

orador.) - O Art. 114, Inciso IX trata de informações sobre a ordem dos trabalhos. 

 A nossa Assessoria foi à Secretaria-Geral da Mesa e pediu informação sobre 

a ordem de apreciação dos requerimentos que estão sobre a mesa. Eu acho que, 

até para facilitar o processo de votação, é importante que nós tenhamos 

conhecimento disso. Foi-nos negada a informação sobre essa ordem de apreciação. 

 Só queremos saber qual vai ser a ordem que se seguirá na apreciação dos 

requerimentos, para que nós possamos nos preparar para posicionar a bancada em 

cada matéria que for apreciada. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - A ordem de apreciação dos 

requerimentos é Requerimentos nºs 1.120; 1.121; 1.122; 1.123; 1.124; 1.125; 1.126; 

1.127; 1.128; 1.129; 1.131; 1.135, de 2015. Essa é a ordem. 

 O SR. MENDONÇA FILHO - Agradeço a V.Exa. 

 Eu pediria apenas que, quando houver essa solicitação, que a Mesa, por 

favor, disponibilize a informação. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Sem dúvida. Tem toda a razão 

V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Vamos então correr, senão não 

vamos conseguir votar a matéria.  

 A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Pois não, Deputada. 
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 O SR. RAUL JUNGMANN - Sr. Presidente... 

 O SR. PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Só 1 minutinho. Primeiramente a 

Deputada Jandira Feghali. 

 O SR. PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, aqui... 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Um momento, por favor. A Deputada 

Jandira Feghali falará em primeiro lugar. 

 A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da 

oradora.) - Sr. Presidente, peço a palavra apenas para possibilitar que seja 

informado ao Plenário e a quem nos assiste o acordo que fizemos hoje na reunião 

do Colégio de Líderes.  

 Quando entrou na pauta o requerimento de urgência do Projeto nº 3.131, de 

2008, que trata da elevação da pena para aqueles que matam policiais ou agentes 

públicos na área de segurança, eu levantei a questão no Colégio de Líderes de que 

esse projeto deveria ser acompanhado da votação do projeto que trata dos autos de 

resistência. 

 No ano passado, na Legislatura passada, nós tentamos construir acordo, e 

ele não foi concluído. No entanto, da mesma forma que os policiais são vítimas, 

muitas populações das periferias — jovens, negros, pessoas desarmadas — 

também são assassinadas pela polícia. O que nós queremos é que haja equilíbrio na 

votação da Casa. 

 Então, eu gostaria, Sr. Presidente, que de público fosse colocado o que foi 

combinado lá por V.Exa., que anuiu à possibilidade dessa votação, e que ficasse 
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claro que nós construiremos um acordo e teremos prazo para votar o projeto que 

trata de autos de resistência. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Deputada, eu esclareço a V.Exa. que 

foi um compromisso da Presidência buscar fazer sentarem as partes e tentar 

alcançar um consenso. Se não houver, com um tempo, vamos marcar a votação. 

Assim como estamos fazendo com várias matérias — vamos fazer com a 

terceirização, já anunciada para o dia 7 de abril —, vamos marcar o dia, para que, 

não havendo consenso, o voto resolva. 

 Eu só precisava adiantar um pouquinho. 

 A SRA. JANDIRA FEGHALI - Com ou sem consenso, marcamos a data, é 

isso?  

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Sem dúvida, com ou sem consenso. 

É claro que a urgência deverá ser aprovada pelo Plenário. 

 O SR. RAUL JUNGMANN - Sr. Presidente... 

 O SR. PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Tem a palavra o Deputado Raul 

Jungmann. 

 O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Obrigado, Sr. Presidente. Quero apenas reforçar as palavras do Líder Mendonça 

Filho. Eu sou autor do projeto do abuso de autoridade. Eu não tinha conhecimento 

de que ele seria votado hoje. Não tive tempo para poder fazer uma articulação 

mínima.  
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Então, eu pediria, sem prejuízo da celeridade, sem prejuízo da eficiência que 

V.Exa. tem impresso aos trabalhos desta Casa, que essas informações nos 

chegassem a tempo, para que possamos, por exemplo, articular. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Deputado, elas foram distribuídas 

com antecipação, como foi, aliás, o projeto de resolução do seu partido, que nós 

distribuímos semana passada e virou norma regimental. 

Na reunião de Líderes nenhum desses requerimentos que nós estamos 

votando sofreu oposição. O que sofreu oposição eu retirei. Então, em relação a 

alguns que estão se insurgindo agora, tudo isso era para ter sido resolvido em 30 

minutos, e estamos em quatro nominais, já. Se na reunião de Líderes os partidos 

tivessem levantado as suas objeções, certamente não estaríamos aqui, há 3 horas, 

votando a mesma coisa. 

 O SR. PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente... 

 O SR. SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Tem a palavra o Deputado 

Pauderney Avelino. 

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

orador.) - Eu gostaria apenas de reiterar que é óbvio que isso foi acertado na 

reunião de Líderes, mas nós não temos uma pauta em que constam todos os 

requerimentos. É por isso que está dando esta confusão. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Eu sei. Mas na reunião de Líderes, 

para os projetos da segurança que foram distribuídos, foram colhidas assinaturas 

dos Líderes, na própria reunião. São requerimentos que foram feitos na hora! 
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 O SR. PAUDERNEY AVELINO - Entendo. Todos os que assinaram sabiam o 

que estavam fazendo. Então, foi considerado o que seria distribuído. É matéria 

sobre a mesa. Mas o restante da pauta está distribuído. Isso aqui é apenas a 

urgência, e o projeto não irá imediatamente, a menos que... 

 O SR. SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Pois não, Deputado Sibá. 

 O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Eu 

só quero insistir no que a Deputada Jandira Feghali acabou de trazer a este 

Plenário. Se V.Exa. pudesse marcar no gabinete de V.Exa., eu gostaria de participar 

dessa reunião. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Sem dúvida, serão todos 

convidados. Sem dúvida, faremos a reunião. 

 O SR. SIBÁ MACHADO - Peço que V.Exa. convide os Parlamentares que 

têm vivência nesta Casa.  

 Vamos encontrar essa alternativa, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Pois não. 

 Eu já retirei um requerimento de urgência anterior que tinha encaminhamento 

contrário, para ver se se evita a votação nominal. 

 Requerimento de Urgência nº 1.120, de 2015, com base no art. 155... 

 O SR. GLAUBER BRAGA - (Intervenção fora do microfone. Inaudível.)  

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Eu nem anunciei, Deputado.  

 As inscrições não são feitas num minuto. V.Exa. pode até se insurgir 

contrário, mas aqui nós vamos considerar que todos os que se inscreveram estão 

inscritos. Não havendo mais inscrição, não vamos aceitar inscrição na hora, fora de 
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tempo, senão a pauta não anda. V.Exa. pode até pedir a verificação nominal que é 

seu direito, mas nós não podemos, a cada momento... Faltam 45 minutos para 

acabar a prorrogação da sessão, e nós não estamos andando.  

Eu vou encerrar esta sessão às 20 horas e iremos para a sessão 

extraordinária diretamente na pauta, sem requerimento de urgência. Deixe-me 

anunciar a matéria primeiro, Deputado. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Há sobre a mesa Requerimento de 

Urgência nº 1.120, de 2015: 

  “Sr. Presidente, com base no art. 155 do 

Regimento Interno, requeremos regime de urgência para 

a apreciação do PL 789, de 2007, que altera a Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990, a fim de tipificar como 

crime o emprego de criança e adolescente para a 

realização dos delitos que menciona.” 

 Não há oradores inscritos. Passa-se à votação. 

 Em votação... 

 Pois não? 

 O SR. GLAUBER BRAGA - Sr. Presidente, peço a palavra só para dialogar 

com V.Exa. O que quero dizer não diz respeito especificamente a essa matéria que 

está colocada agora. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Pois não. 

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

Sr. Presidente, eu queria saber o seguinte: qual é o momento para o processo de 

inscrição relacionado às urgências? Pelo seguinte, Presidente: abre-se a Ordem do 
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Dia, e as urgências são colocadas na mesa. Quando da abertura às 14 horas, as 

urgências ainda não estão colocadas. As urgências são trazidas por V.Exa. como 

Presidente.  

 Se o Parlamentar não tiver a flexibilidade, no exercício do Plenário, de poder 

fazer a inscrição, momento não mais existirá para isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Está certo. Está certo. Assiste razão 

a V.Exa. de maneira parcial. 

 Para os requerimentos de urgência que forem divulgados antes, a inscrição é 

no início. Para o requerimento de urgência que estiver sobre a mesa e não tiver sido 

divulgado, V.Exa. pode se inscrever na hora. 

 V.Exa. pode se inscrever na hora 

 O SR. GLAUBER BRAGA - Sr. Presidente, eu abro mão, então. Agradeço a 

palavra de V.Exa. Eu abro mão da minha inscrição especificamente para este 

requerimento, mas já imediatamente me inscrevo para o requerimento de urgência 

posterior. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Pois não, V.Exa. está inscrito então. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Em votação o requerimento de 

urgência. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Os Srs. Deputados que o aprovam 

permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 APROVADO. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Há sobre a mesa Requerimento nº 

1.121/2005, com base no art. 155 do Regimento Interno:  



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  SEM SUPERVISÃO 
 Número Sessão: 045.1.55.O           Tipo: Delibera tiva Ordinária - CD                                                     
 Data: 24/03/2015  Montagem:  
 
 

 260

“Sr. Presidente, requeremos regime de urgência 

para a apreciação do PL 7.224, de 2006, que altera o 

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 

Penal, para impedir a concessão de livramento 

condicional nos casos de reincidência em crime doloso 

apenado com reclusão.” 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Para falar contrário, concedo a 

palavra ao Deputado Glauber Braga.  

V.Exa. vai falar contra ou a favor, Deputado Glauber Braga? Contra? 

Deputado Glauber Braga, eu só queria que V.Exa. esclarecesse se está falando a 

favor ou contra. 

 O SR. GLAUBER BRAGA - Estou falando contra, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Contra. Então, vamos para a votação 

nominal. É isso? 

 O SR. GLAUBER BRAGA - Sr. Presidente, posso falar a favor, mas eu queria 

aqui pontuar contrariamente ao procedimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Pois não. 

 O SR. GLAUBER BRAGA - Mas eu posso falar a favor, isso não é o 

problema, para que não seja necessária a votação nominal. 

 (Não identificado)  - Ele é contrariamente a favor. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - A palavra está assegurada ao 

orador. 

 O SR. GLAUBER BRAGA (PSB-RJ. Sem revisão do orador.) - Sras. e Srs. 

Deputados, peço calma a todos os Parlamentares. Essa questão é séria.  
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 Deputados e Deputadas, do jeito que a coisa vai, daqui a pouco o Plenário da 

Câmara dos Deputados vai estar votando a pena de morte sem saber o que está 

votando. A coisa está caminhando desse jeito. 

 (Não identificado)  - Muito bem. Coisa boa. Coisa boa. Assino embaixo. 

 O SR. GLAUBER BRAGA - Alguns vão poder dizer: “Ah, não, mas seria 

inconstitucional”. Mas, do jeito que a coisa vai, vão colocar todas as propostas sem 

que ninguém tenha a capacidade de fazer uma avaliação tranquila do que está 

sendo estabelecido.  

Quando a gente faz aqui a inscrição para falar sobre os temas que estão 

colocados, não é para garantir que, no mérito, a votação A ou B necessariamente 

caia. É para dizer que o procedimento não pode ser assim. Isso é um rolo 

compressor! E, nesse rolo compressor que está sendo colocado em pauta na 

Câmara dos Deputados, todos os Deputados e Deputadas Federais e a população 

brasileira passam a ser prejudicados.  

Com todo o respeito ao Presidente da Casa, Eduardo Cunha, ele está no seu 

direito regimental de pautar, mas nós temos a obrigação — obrigação política — de 

restringir esse tipo de ação. Isso precisa ter um limite. A gente não pode votar um 

conjunto de matérias cuja avalição profunda os Parlamentares não tenham 

condições de fazer em relação ao que está sendo tratado aqui. 

É isso, Sr. Presidente! Sras. e Srs. Deputados, é importante que anteriormente à 

votação das urgências, se já tem 500 urgências aprovadas por esta Casa, por que 

não divulgar com antecedência, junto com a pauta da semana, as urgências que 

serão objeto de deliberação? Por que é que tem que trazer as urgências, na hora da 
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votação, debaixo do braço para que sejam colocadas imediatamente na pauta? E se 

pode dizer o seguinte: “Mas têm a assinatura de um conjunto de Líderes”.  

 Enfim, o que estou dizendo é que cada Deputado, para exercer o seu direito 

de voto, tem que ter a possibilidade de conhecer as matérias que estão sendo 

votadas. Para que isso seja feito, necessariamente a gente precisa da divulgação 

prévia das urgências a serem analisadas pela Casa, porque do contrário não é 

democracia, é rolo compressor, que prejudica as Deputadas e Deputados Federais e 

a população brasileira. 

 Obrigado. 

 O SR. NEWTON CARDOSO JR - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Deputado, deixe-me só responder ao 

Deputado Glauber Braga, que constantemente está dizendo que está havendo 

atropelo e que não está sendo comunicado. 

 Se há uma coisa que não está sendo feita é colocar a pauta da semana na 

hora. A pauta, até por uma previsão regimental mudada por esta Casa, está sendo 

anunciada na semana anterior. Todos esses projetos de requerimento de urgência 

que estão sendo votados foram distribuídos a todos na quinta-feira da semana 

passada. Então, não se pode dizer que se está votando o que não se conhece.  

E os Líderes de V.Exa. estavam na reunião de Líderes e se pronunciaram 

favoráveis. Então, se V.Exa. não está sendo informado pela sua Liderança ou não 

acompanhou ou não recebeu informação da distribuição, não é culpa da 

Presidência. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Em votação o Requerimento de 

Urgência nº 1.121. 
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 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Os Srs. Deputados que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 APROVADO.  

 O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT.) - Verificação, Sr. Presidente. 

 O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ.) - Verificação, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Ah? 

 O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ.) - Sr. Presidente, verificação. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Verificação? 

 O SR. CHICO ALENCAR - Sim. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Não precisava nem verificação. 

Bastava dizer que não concordava, porque em requerimento de urgência não cabe 

nem verificação: ou tem unanimidade, ou não tem. Bastava dizer que não 

concordava, que seria nominal. 

 Vamos para a votação nominal. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - A Presidência solicita a todas Sras. 

Deputadas e aos Srs. Deputados que tomem os seus lugares, a fim de ter início a 

votação pelo sistema eletrônico. 

 Está iniciada a votação. 

 Queiram seguir a orientação do visor de cada posto. 

 O SR. NILSON LEITÃO - Vamos abrir a orientação, não é, Sr. Presidente? 

 O SR. CHICO ALENCAR - Vamos abrir a orientação! 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Vou abrir a orientação. O Bloco do 

PMDB como vota? 
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 O SR. NEWTON CARDOSO JR (Bloco/PMDB-MG. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) - “Sim”. 

 O SR. NILSON LEITÃO (PSDB-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 

PSDB vota “sim”, Sr. Presidente.  

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

do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente, eu gostaria de reiterar o assunto da pauta. 

Diversos assuntos que estão sobre a mesa são de responsabilidade dos Líderes de 

cada partido. Portanto, alegar qualquer assunto de desconhecimento dos Srs. 

Deputados e das Sras. Deputadas é plenamente uma falta de interesse com a nossa 

Casa. Portanto, neste momento, reitero que temos que insistir e limpar a pauta desta 

Casa, com o trabalho diligente, sério e focado que tem sido apresentado. 

 Portanto, o PMDB orienta a votação “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PT? (Pausa.)  

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

O PT vota “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PSDB? (Pausa.) 

 O SR. NILSON LEITÃO - Já votou. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o Bloco do PRB? 

 O SR. CELSO RUSSOMANNO (Bloco/PRB-SP. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - “Sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - O PT vota “sim”. Não está 

aparecendo lá. 

 Como vota o PSD? 
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 O SR. SERGIO ZVEITER (PSD-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, com todo o respeito que merece o eminente Deputado Glauco, eu tenho 

que dizer que não concordo com a sua colocação e agregar aos argumentos que já 

houve o seguinte: todos nós que estamos aqui temos o direito de votar “sim” ou 

“não” e obstrução, salvo engano. Então, alegar que nós que estamos aqui, não 

temos conhecimento para votar a matéria, com a devida vênia, não procede. 

 Portanto, o PSD, além de votar “sim”, nesse particular apoia a decisão da 

Mesa: de dar celeridade e de incluir na pauta da Câmara dos Deputados as matérias 

que são de interesse nacional. E, no mérito, nós vamos votar “sim” ou “não” a cada 

uma delas oportunamente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PR? 

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

Sr. Presidente, a cada 10 minutos desta sessão, uma pessoa é assassinada no 

Brasil. E de grande parte dessas pessoas que são assassinadas no Brasil os 

homicídios são cometidos por pessoas que são reincidentes. Ficam 2 anos na 

prisão, depois saem naquelas saidinhas de Natal, de Dia das Mães, de Dia dos Pais, 

do ovo da Páscoa. Depois, vão continuar matando. 

 Esta Casa está tomando uma decisão clara, nítida, certa, correta. Parabéns a 

V.Exa., porque lugar desse tipo de reincidente é na cadeia, cumprindo até 15 anos! 

 É “sim” o voto do PR. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PSB? 

 O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Questão de ordem. Sem revisão do 

orador.) - Questão de ordem, Sr. Presidente, questão de ordem! Questão de ordem 

é anterior, Presidente. Eu quero entender em que artigo do Regimento a Presidência 
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está-se baseando para abrir o painel antes da conclusão das orientações de 

bancada. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Com a votação de requerimento de 

urgência, sendo nominal para o requerimento, a Presidência pode abrir o painel, 

porque já foi dado. 

 O SR. IVAN VALENTE - Mas, então, não tem convencimento! 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Não existe... O requerimento de 

urgência tem que ser votado com o 257. 

 O SR. IVAN VALENTE - Eu quero convencer os Deputados! 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - V.Exa. vai orientar. 

 O SR. IVAN VALENTE - Eu quero convencer os Deputados e orientar! 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Pois não, V.Exa. tem toda a 

oportunidade de convencê-los, Deputado. 

 O SR. IVAN VALENTE - Qual é o dispositivo que V.Exa. está usando? Qual é 

o artigo do Regimento? 

 O SR. FERNANDO COELHO FILHO (PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O PSB vota “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PSB? 

 O SR. FERNANDO COELHO FILHO (PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O PSB vota “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota os Democratas? 

 O SR. IVAN VALENTE - Qual é o artigo do Regimento que V. Exa. está 

empregando? Eu quero entender! Eu quero saber qual é o artigo do Regimento de 

que V.Exa. está falando. 
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 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - V.Exa. é que tem que dizer qual é o 

artigo de Regimento que eu estou infringindo, para que V.Exa. faça a questão de 

ordem.  

 O SR. IVAN VALENTE - Eu pedi um esclarecimento a V.Exa. V.Exa. precisa 

de um artigo do Regimento para abrir o painel antes. O Regimento não permite. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - V.Exa. não está com uma questão 

de ordem, V.Exa. está com uma reclamação. 

 O SR. IVAN VALENTE - Tem que orientar a bancada, antes da votação. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Pois não, V.Exa. orienta a sua 

bancada. As outras bancadas estão orientando. (Pausa.) 

 O SR. IVAN VALENTE - Isso é um absurdo! Isso é um atropelo total! 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o Democratas? 

 O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o projeto de lei estabelece o seguinte: esta lei veda a concessão de 

livramento condicional nos casos de condenação por crime hediondo, prática de 

tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo. Eu, 

sinceramente, acho que é chegada a hora de o Congresso Nacional legislar em 

sintonia com o que pensa a sociedade brasileira. A legislação penal brasileira é 

muito permissiva com a bandidagem. Infelizmente, hoje, a impunidade campeia no 

nosso País. O pai de família de bem e a mãe de família de bem estão presos dentro 

de casa, e os bandidos estão soltos no meio da rua, aterrorizando as famílias de 

bem deste País. 

 Portanto, nós apoiamos a urgência para apreciação deste projeto de lei. 

Votamos “sim”. 
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 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PDT? 

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

Presidente, na orientação do PDT, o PDT agradece a V.Exa. e ao Colégio de 

Líderes por estarem sendo pautados projetos fundamentais na área da segurança 

pública. É o que a população quer, espera e merece. Parabéns! Que assim 

continuemos! Aqui é o cenário para dizer o que a população precisa, sem hipocrisia, 

sem obstrução de caráter particular, mas votando e discutindo. O PDT agradece à 

Presidência da Casa, à Mesa e ao Colégio de Líderes, e vota “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o Solidariedade? 

 O SR. LAERCIO OLIVEIRA (SD-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, é uma oportunidade que esta Casa tem de definitivamente tirar as 

famílias e as pessoas de bem de dentro das suas casas, como prisioneiras. Por este 

motivo, Sr. Presidente, apenas por este, entre tantos outros importantes, o 

Solidariedade vota “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PCdoB? 

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

Sr. Presidente, nós consideramos que a reflexão apresentada pelo Deputado 

Glauber Braga merece a observação da Casa. Importa que nós valorizemos o 

trabalho das Comissões, importa que nós votemos sem açodamento, para que a 

legislação do Brasil venha a adequar-se às necessidades do País. 

 Todos estamos de acordo em que é necessário combater a violência. Todos 

estamos de acordo em que é necessário instituir uma cultura de paz no nosso País. 

Mas não é apenas criando novos tipos penais ou agravando sem critério tipos 

penais existentes que nós vamos garantir a paz em nossa sociedade. 
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 A proposta que está sendo examinada na Casa neste momento impede a 

liberdade condicional de qualquer crime doloso. Não se trata de crimes hediondos, 

não se trata de homicídio, mas de todo e qualquer ato criminal que possui dolo. 

Talvez haja um exagero nessa iniciativa. E talvez o açodamento no exame de uma 

matéria como esta possa nos conduzir a erro. 

 Por isso, Sr. Presidente, o PCdoB encaminha contrariamente, já que nem a 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania examinou esta matéria. Por isso, 

o PCdoB encaminha “não”, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PROS? 

 O SR. DOMINGOS NETO (PROS-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, eu quero só ressaltar que todos esses projetos hoje foram discutidos 

na reunião de Líderes. Todos os Líderes puderam dar a sua opinião sobre um ou 

outro. O que estamos votando aqui hoje, é verdade, foi acordo entre todos nós. 

Quanto a isso, o PROS está tranquilo na apresentação do requerimento de urgência, 

porque nós todos, os Líderes, fomos ouvidos nesse sentido. 

 Eu quero também fazer um sugestão, Sr. Presidente, para encaminhamento. 

Nós só podemos votar sem votação nominal se houver acordo amplo e irrestrito. 

Ocorre que, por exemplo, quando o PROS chega para a orientação, 345 Deputados 

já votaram. Então, a minha sugestão é a seguinte: aqueles partidos que forem contra 

o acordo e que, por isso, exigiram a votação nominal… Que o Presidente possa 

colocar “sim” para os demais, os que são a favor do acordo. E aí nós facilitamos, 

porque só agora eu tenho a possibilidade de poder orientar a minha bancada. E o 

PROS vota “sim”. Então, a sugestão é para encaminhamento. Imagine que, quando 

chegar a vez do PSOL, já haverá 300 ou 400 Deputados que votaram. Então, 
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aqueles que foram contra o acordo e que exigiram a votação nominal… Os demais 

partidos, que foram a favor, quando abrir a votação nominal, todos orientem logo 

“sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Está certo, eu darei primeiro a 

palavra aos partidos que forem contrários. V.Exa. tem uma boa sugestão para 

facilitar o processo. 

 Como vota o PPS? 

 O SR. RUBENS BUENO (PPS-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o PPS vota “sim”, até porque nós estamos tratando aqui de casos 

reincidentes, crimes hediondos, enfim, tudo aquilo que representa algo mais grave. 

Está aumentando de 2/3 para 4/5 a questão dessa pena. Por isso, a bancada do 

PPS vota “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PSOL? 

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

Sr. Presidente, primeiro, o método. De fato, vou fazer a orientação — que, em tese, 

para todas as aparências e para a essência do Parlamento, é para convencer — 

quando 364 Parlamentares já votaram. Então, é de bom-tom e é regimental que 

orientemos e depois passemos à votação, com toda a celeridade, senão é uma farsa 

a orientação. 

 O mérito: nós estamos acelerando a apreciação de alterações substantivas no 

Código Penal. Isso é óbvio. É matéria que interessa à sociedade, inclusive no afã do 

senso comum de punitividade nessa cultura penalista, mas nós temos que ter 

cautela. Aqui, é a Casa da racionalidade. Criar mais dificuldades à liberdade 

condicional tem que ser muito bem pensado. 
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 Por isso, o nosso voto aqui para os 377 que já votaram — perdi o meu direito 

de convencer — é “não” a esta urgência.  

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o PV? 

 O SR. EVANDRO GUSSI (PV-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, o PV entende que é um projeto que está em consonância com os 

anseios da sociedade. São crimes cuja gravidade, cujo impacto na sociedade é 

indiscutível. Nós estamos falando apenas de crimes hediondos, nós estamos falando 

apenas de tortura, de tráfico de drogas, crimes cuja prática perturba de maneira 

grave a ordem social. E por conta disso, têm, sim, urgência na sua análise e na sua 

discussão. 

 O PV vota “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota a Minoria? 

 O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, o que o projeto fala é sobre crime doloso, apenado com reclusão. Na 

verdade, nem precisaria falar crime hediondo, porque todo crime hediondo é 

apenado com reclusão. Então, só crime doloso apenado com reclusão. Isso quer 

dizer que são só crimes graves, e é na reincidência. Eu não vejo qual é a dúvida, 

porque o que acontece é que vários apenados com crime grave estão tendo 

liberdade condicional e estão voltando ao latrocínio, ao homicídio, ao assassinato.  

 E infelizmente, em vez de ficarem lá e cumprirem seus anos de cadeia, na 

verdade, estão fazendo mais vítimas, que serão largadas pela sociedade. 

 Consequentemente, Sr. Presidente, são crimes dolosos apenados com 

reclusão e na reincidência. 

 Portanto, a Minoria, sem dúvida, vota “sim”. 
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 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota o Governo? 

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

Sr. Presidente, nós consideramos que esse projeto volta a insistir na política do 

encarceramento. A política de encarceramento já chegou a atingir hoje no Brasil 

mais de 700 mil presos. E nós não temos assistido à redução da violência; ou seja, 

prende-se cada vez mais, prende-se cada vez mais e, ainda assim, nós não temos 

uma solução para a segurança. 

 A posição do Governo é contrária a esse projeto, mas, como nós não 

discutimos com os Líderes dos partidos da base, vamos liberar a votação. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Vamos encerrar a votação. 

 Alguém não votou? 

 O SR. GLAUBER BRAGA (PSB-RJ. Questão de ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, questão de ordem, art. 155 do Regimento Interno. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Eu já respondo a V.Exa.. É sobre 

essa votação? 

 O SR. GLAUBER BRAGA - Não. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Antes, eu vou encerrar a votação. 

 O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente... Só para reafirmar o 

compromisso que o PDT tem, Sr. Presidente, de juntamente com V.Exa.... 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Está encerrada a votação. (Pausa.) 

 Resultado da votação: 

 SIM: 373; 

 NÃO: 20; 

 ABSTENÇÃO: 1; 
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 TOTAL: 394; 

 ART. 17: 1. 

 QUÓRUM: 395. 

 OBSTRUÇÃO: 2. 

 O REQUERIMENTO FOI APROVADO. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Sobre a mesa Requerimento de 

Urgência nº 1.122, de 2015.  

  “Sr. Presidente, requeremos, com base no art. 55 

do Regimento Interno, regime de urgência para 

apreciação do PL nº 6.785, de 2006, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade dos serviços de registros civis de pessoas 

naturais comunicarem à Receita Federal e à Secretaria de 

Segurança Pública os óbitos registrados.” 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Com a palavra o Deputado Ivan 

Valente. 

 O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

eu queria, em primeiro lugar, dizer que o PSOL é favorável a essa proposta e irá 

encaminhar daqui a pouco. 

 Mas eu quero, nesse momento, é chamar a atenção do Plenário desta Casa 

para algo que está acontecendo aqui. Nós queremos discutir as matérias e nós 

queremos tentar convencer o Plenário. E isso é do Parlamento, é desta Casa, é da 

instituição o direito de encaminhar a votação e convencer — tentar convencer — os 

nobres pares, os outros partidos, os outros encaminhamentos, e não abrir o painel. 
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Abrir o painel é decretar apenas o registro dos votos, porque não há convencimento. 

Está aqui no art. 192: 

“Art. 192. Anunciada uma votação, é lícito usar da 

palavra para encaminhá-la, salvo disposição regimental 

em contrário (...) 

§ 2º Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, 

cada Líder poderá manifestar-se para orientar sua 

bancada, ou indicar Deputado para fazê-lo em nome da 

Liderança, pelo tempo não excedente a 1 minuto.” 

 A praxe desta Casa, a práxis e a história desta Casa é a seguinte: se não 

entendeu o dispositivo aqui, vamos pela prática. Abriu encaminhamento no plenário, 

orientação de bancada, nós vamos esperar o primeiro Líder até o último, e aí, sim, 

nós abrimos a votação. 

O PSOL quer manifestar a sua rejeição a esse encaminhamento, que elimina 

o debate, o convencimento e a capacidade da argumentação para mudar as coisas 

aqui. Nós não vamos aceitar isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados! 

 Peço a todos os Líderes, neste momento: questões como as que nós 

discutimos agora há pouco, que são questões que reformam o próprio Código Penal, 

discutindo urgência a toque de caixa, o que é isso? Nós temos que discutir 

seriamente! Ninguém quer protelar nada aqui. Nós queremos discutir, queremos 

convencer.  

 Então não é possível a violação do Regimento e nem a violação do direito de 

cada Liderança, de cada Parlamentar tentar convencer os nobres Pares a respeito 

da sua ideia. O PSOL reivindica o direito inclusive de orientar a bancada, e só 
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depois de orientados todos os partidos é que se abra a votação nesta Casa, sob 

pena de violação do Regimento da Casa, Sr. Presidente.  

 Muito obrigado. 

 O SR. GLAUBER BRAGA - Presidente, questão de ordem, art. 155. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Antes de encaminhar a votação, eu 

quero esclarecer a questão de ordem anterior feita pelo Deputado Ivan Valente. 

 O art. 192, nos seus §§ 1º e 2º, fala sobre o encaminhamento de votação: 

  “Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, cada 

Líder poderá manifestar-se para orientar sua bancada, ou 

indicar Deputado para fazê-lo em nome da Liderança, 

pelo tempo não excedente a 1 minuto.” 

 Não há nenhuma previsão regimental que essa orientação tenha que ser feita 

antes do início de abertura de painel. O que há é um entendimento político, na 

maioria das matérias, por uma questão política; sempre se usou isso por hábito. 

Mas, regimentalmente, não há nenhuma disposição expressa que obrigue que a 

orientação ou que o painel só possa ser aberto ao fim de todas as orientações. Isso 

é o que está escrito, previsto no art. 192 do Regimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Em votação o Requerimento nº 

1.122, de 2015.  

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Os Srs. Deputados que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 APROVADO. 
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 O SR. GLAUBER BRAGA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão 

de ordem, por favor. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Pois não. Para uma questão de 

ordem, com a palavra o Deputado Glauber Braga. 

 O SR. GLAUBER BRAGA (PSB-RJ. Questão de ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, diferentemente do que V.Exa. teve a oportunidade de dizer 

— e falo isso respeitosamente —, que as matérias desta semana foram 

disponibilizadas com a pauta na quinta-feira, elas foram disponibilizadas na sexta-

feira, mais especificamente às 15h49min.  

 São 44 itens colocados na pauta de hoje. Eu gostaria de fazer uma sugestão 

de encaminhamento a V.Exa. E a sugestão é exatamente para nós possamos ter 

cumprido o Regimento, de acordo com aquilo que é o entendimento de que as 

matérias precisam ser analisadas.  

 Sr. Presidente, seria possível, no que diz respeito às urgências a serem 

analisadas por este Plenário, que, em vez de elas serem discutidas na terça-feira, 

imediatamente colocadas, que elas possam ser discutidas nas emana anterior e já 

divulgadas para a colocação em votação na semana seguinte? 

 Para concluir, por que eu digo isso? Porque são 500 urgências, se não me 

engano, que já estão votadas. Em torno de 500 urgências! Isso vai definir que uma 

urgência que foi votada há 3 meses ou há 4 meses é menos ou mais relevante do 

que uma urgência acordada na terça-feira. Com uma semana, os Parlamentares, as 

Lideranças, as assessorias teriam tempo de fazer uma análise que fosse mais 

precisa.  
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 Além disso, Sr. Presidente, faço uma solicitação a V.Exa. em relação ao dia 

de hoje: são 44 itens na pauta, então, depois de votadas as urgências, que a gente 

interrompesse as deliberações no dia de hoje, até para que as assessorias técnicas 

de todos os partidos pudessem fazer avaliação dos temas que estão colocados, 

para que a gente votasse não imediatamente agora, porque senão não tem tempo 

de avaliar item por item das urgências estabelecidas. 

 É essa a questão de ordem e o diálogo que eu queria estabelecer com V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Deputado Glauber, embora V.Exa. 

não tenha feito uma questão de ordem, por respeito eu respondo a V.Exa. 

 O SR. GLAUBER BRAGA - Pois não. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Não assiste a V.Exa. razão do ponto 

de vista de querer que as urgências sejam votadas na semana anterior, até porque a 

pauta foi distribuída na semana anterior e há itens da pauta que tinham ou não 

tinham urgência. 

 Os Líderes, inclusive o Líder de V.Exa., na reunião de Líderes de hoje 

assinaram todas essas urgências, o que poderiam não ter feito. Consequentemente, 

se alguém não tivesse concordado com essa pauta, não teria dado número 

suficiente para votar urgência no dia de hoje. 

 Sem a votação da urgência, nenhum dos itens que foram distribuídos na 

semana anterior poderia ser apreciado nesta semana. Daí a razão pela qual 

distribuímos, como prevíamos no Regimento, em função de projeto de resolução, 

para que pudessem estudar. E para os muitos que se manifestaram contrários a 

qualquer coisa hoje, foi retirado, como, por exemplo, o Deputado Rubens Bueno 
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sugeriu uma Comissão Geral, que foi acolhida pelo Colégio de Líderes e foi retirada 

de pauta. 

 Então, não há condição de cumprir dessa forma como V.Exa. falou. Mas 

V.Exa. confirmou que foi distribuída na semana anterior, que é o compromisso, toda 

a lista daquilo que poderia ser apreciado. Inclusive eu alertei hoje que, se houvesse 

desconforto de qualquer dos Líderes com quaisquer das matérias, nós não iríamos 

apreciá-las hoje. Então, o que aconteceu foi que o Colégio de Líderes deliberou essa 

Pauta.  

 V.Exa., infelizmente, não faz mais parte, nem assistiu à reunião, mas o seu 

Líder a tudo presente esteve e a tudo aquiesceu. 

 Com a palavra o Deputado Miro Teixeira. 

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

Presidente, quero colaborar um pouco na leitura do que está se passando. 

 Nós já tivemos aqui uma interpretação de que enquanto houvesse destaque 

em votação a matéria não estava votada. Então, a sessão não podia ser 

interrompida. 

 Por acordos, a partir, eu penso, da Presidência até do Deputado João Paulo, 

entendeu-se o contrário, que mesmo com destaques ainda para votar a sessão se 

encerrava pelo decurso do tempo. Qual é o problema? Quando se encerra uma 

sessão e começa outra, todos os Líderes podem falar de novo, podem ocupar um 

horário de Liderança. 

 Eu concordo com V.Exa. que não existe a obrigação de abrir para orientação 

de bancada, a não ser, claro, quando for uma matéria que antes teve uma polêmica 

aqui estabelecida, porque isso favorece o Deputado. O Deputado que está aqui 
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muitas vezes vê uma sucessão de discursos que às vezes são relativos à Ordem do 

Dia, e outras vezes não. E todos querem votar, sem poder votar.  

Eu me lembro da frase do velho Ulysses Guimarães. Aliás, hoje recebi de 

presente uma fotografia com ele. Muito interessante. “Vamos votar!”— era a frase do 

velho Ulysses.  

 Se V.Exa. puder recuperar a memória daquilo que me parece correto, a 

votação não está interrompida, não está encerrada até que se vote o último 

destaque. Então, não tem que se levar em consideração a duração da sessão pelo 

tempo, e sim pela votação que está em andamento. V.Exa. dará maior celeridade 

aos trabalhos da Casa e permitirá uma participação maior dos Deputados. Isso foi só 

uma colaboração  

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Vou recolher a sugestão de V.Exa e 

vou estudá-la 

 O SR. NILSON LEITÃO - Sr. Presidente, peço a palavra. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Faltam 15 minutos.  

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

do orador.) - Sr. Presidente, eu queria uma informação de V.Exa. Estava, na pauta 

de hoje o projeto de salário mínimo e a votação dos destaques, como lembrou o 

Deputado Miro Teixeira. Eu queria saber por que houve a retirada... 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Ainda não houve, porque não 

chegamos ao item da pauta, mas, na sessão extraordinária, ele não virá na pauta. 

Ainda não chegamos a esse item.  

 O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Não virá na pauta? 
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 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Na sessão extraordinária, daqui a 15 

minutos, como a gente não chegou, ele não constará da pauta e eu explicarei na 

hora.  

 O SR. NILSON LEITÃO - Sr. Presidente, peço a palavra. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Sobre a mesa Requerimento de 

Urgência nº 1123, de 2015,  com base no art. 55 do Regimento Interno.  

  “Sr. Presidente, requeremos regime de urgência na 

apreciação do PL 779/95 que leva as penas previstas 

para o crime de receptação, modificando o art. 180 do 

Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do 

Código Penal.”  

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Está inscrito para falar 

contrariamente o Deputado Glauber Braga. O Deputado vai falar? 

 O SR. NILSON LEITÃO  - Sr. Presidente, solicito o tempo de Líder do PSDB, 

por favor.  

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Tempo de Líder do PSDB? V.Exa. 

tem o direito.  

O SR. MENDONÇA FILHO  - Sr. Presidente, eu me inscrevo na sequência, 

após o Deputado Nilson Leitão, para falar pelo Democratas.  

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Já que vamos nos encaminhar para 

o encerramento da sessão, eu vou convocar a extraordinária, e nós vamos ter 

sequência à pauta ao tempo que for necessário para cumprirmos a pauta que foi 

estabelecida com as votações nominais que assim demandar o Plenário.  
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 O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 

Haverá requerimento de urgência na próxima sessão, Sr. Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Na sessão extraordinária, 

certamente. Vamos discutir lá. 

 O SR. MENDONÇA FILHO - Peço a publicação do requerimento só para 

conhecer a pauta da próxima sessão. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Será a mesma. Será a pauta 

remanescente. 

O SR. MENDONÇA FILHO - A mesma, o.k. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Concedo a palavra ao Deputado 

Nilson Leitão, para uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB. 

 O SR. NILSON LEITÃO (PSDB-MT. Como Líder. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, Sras, e Srs. Deputados, eu pediria aqui um momento de atenção 

para entender um pouco o que está acontecendo na base do Governo. 

 Na semana passada, veio aqui o ex-Ministro da Educação e esculhambou a 

base do Governo. Esculhambou, chamou de achacadores e de tantas outras coisas. 

Nós percebemos que o Governo está perdido e não consegue se achar, porque não 

quer se achar, quer ficar discutindo o marketing do Governo e não os problemas a 

serem resolvidos. 

 Hoje, a Liderança do Governo escala um Deputado, eu não sei de qual 

Estado, para vir aqui esculhambar a Oposição. Eu quero que a base do Governo 

compreenda que não adianta apontar o dedo para São Paulo, Nova Iorque ou outro 

lugar. São 90% dos brasileiros que não aguentam mais a Presidente Dilma na 

Presidência. São 90% dos brasileiros, de acordo com a pesquisa, que não suportam 
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mais essa condução do PT, de forma esculhambada, errada, equivocada, 

atrapalhada. 

 O PT passou de todos os limites, podem escalar quem for, para xingar quem 

for, porque a sociedade brasileira já não acredita mais no que vocês estão falando. 

E não sou eu que estou dizendo isso; quem diz isso é a sociedade brasileira, é o 

povo, não é a elite branca, não. É a elite de todas as cores, é o assalariado, é 

aquele que mora na favela ou nos grandes condomínios do Brasil, é o empresário 

que paga imposto e sustenta, inclusive, a roubalheira que existe no dia a dia aqui no 

Brasil.  

 Ao invés de se preocupar em tentar nivelar, com a régua do PT, pessoas 

como o Governador Geraldo Alckmin, o Senador José Serra, outras lideranças 

respeitadas no Brasil e em São Paulo, o PT deveria usar esta semana — quem sabe 

2 horas por dia — e aproveitar o fim de semana que vem para fazer um encontro de 

reflexão.  

 Ao invés de convidar o marqueteiro, convide técnicos, especialistas em 

economia, mas também convide pessoas que entendam um pouco da moral e da 

ética. Convidem os pastores, os padres, e discutam um pouco os valores da família. 

A sociedade brasileira não aguenta mais tanta mentira!  

 E teve alguém aqui na semana passada que disse que esse debate entre 

Oposição e Governo já está ficando cansativo. Não é o debate. É que a Oposição e 

alguns Deputados, inclusive da base do Governo, não suportam mais o modelo da 

Presidente Dilma. Ela engana, ela mente, ela deixa roubar, não acusa quem rouba e 

não tira do seu Governo quem rouba.  
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 Ao contrário, ela protege aqueles que estão fazendo o malfeito para o Brasil. 

Ela é o pior exemplo de mãe ou de gestora. Ela é o pior exemplo de qualquer tipo de 

chefe de governo. Ela só poder comparada àqueles de países de ditadura. Ela pode 

ser comparada, sim. Ela pode ser comparada à Venezuela, ela pode ser comparada 

a Cuba, ela pode ser comparada à Bolívia, àqueles governantes que não se 

preocupam com o seu povo, que se preocupam apenas com o poder, que acham 

que apenas elogios têm que ocorrer com eles. Ela tem que compreender o mal que 

está fazendo ao Brasil. 

 Foi usada a palavra “leviano”. Não sei qual Deputado falou isso. Também 

pouco me importa. Não deve ter peso nenhum. Talvez só tenha peso no corpo. A 

palavra “leviano” serve para quem fecha 14 mil leitos de UTI, a palavra “leviano” 

serve para governo que não fecha fronteira e deixa entrar droga de carriola para 

aumentar, sim, a insegurança e a bandidagem em que o Brasil vive. Aí, sim, ocorrem 

assassinatos de 10 em 10 minutos. 

 Leviano é o governo que deixa que matem praticamente 30 mil jovens de 15 a 

29 anos por homicídio, como ocorreu em 2014. Leviano é o governo que rouba e 

mata as pessoas em fila de hospital, porque não passa o dinheiro para os 

Municípios e para os Estados. Leviano é o governo que não cumpre o seu 

Orçamento na área social. 

 Está na hora de o Governo Dilma entender que venceu. Ela tem que pedir 

para sair. Ela vai esperar chegar a 1%? Será que a base do Governo não reconhece 

o mal que está fazendo? Mas só isso não basta! Também a pesquisa do Datafolha 

mostra os dois Presidentes considerados mais corruptos do Brasil. Em primeiro, o ex 
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do PT; em segundo, a atual do PT. Essa é a avaliação da população brasileira em 

relação à corrupção. 

 Mas parece que combater esse assunto é apenas um tema de Oposição. Não 

é não! Aqueles — esses, sim, da elite do PT — que estão gravando videozinho por 

aí, falando que as panelas batidas nas ruas são panelas francesas, panelas de 

1.500 reais, teriam de ter um pouquinho mais de autocrítica ou pelo menos de 

sensibilidade de perceber que quem está tendo coragem de bater panela é porque 

não tem coragem de bater o bolso dos outros, como aqueles pilantras que estão 

sendo acusados na Operação Lava-Jato.  

 Eu acredito muito que este momento não é mais de serenidade. Este 

momento não é mais de compreensão. Este é, sim, momento em que a população 

brasileira não reconhece mais a paciência, essa paciência que ninguém mais tem 

com o Governo que está aí. 

 Qual será a boa notícia que o PT vai trazer para cá? Apresentar a MP do 

salário mínimo, mas não deixar que se vote esse projeto, esse destaque aqui no 

plenário? Se ele quer de fato atender os aposentados e pensionistas, poderia ter 

votado o projeto, e não vir com essa conversinha fiada de que vai apresentar uma 

medida provisória. 

 Ótimo, a maioria ganhou, tirou-se a matéria de pauta, mas o pensionista e o 

aposentado, usado como escada pelo PT tantas vezes — como são usados os 

índios e as minorias, que o PT usa toda vez, mas depois rasga o apoio a eles, deixa-

os ao relento e toma aquilo que não é deles —, e o PT engana. 

 O PT mente e não conclui nada do que fala, mas agora apresenta uma lei de 

combate à corrupção. Isso é quase uma hipocrisia. De corrupção, não se fala com 
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papel, fala-se com atitude, com comportamento. Essa proposta foi apresentada pela 

terceira vez — ela já foi apresentada pelo Lula, lá no mensalão, pela Dilma, lá em 

junho de 2013 e, agora, apresentam-na de novo. 

 Eu quero fazer uma proposta ao PT: não é preciso apresentar mais projeto, 

só parem e não deixem mais que roubem o Brasil; apliquem os programas que estão 

acontecendo e parem de dar calote naqueles programas existentes, como o Minha 

Casa, Minha Vida. Só no Minha Casa, Minha Vida, o calote é de quase 7 meses. As 

empresas gericadas não está pagando, estão quebrando e falindo o Brasil afora. 

Não pagam as pré-escolas. Não repassam dinheiro para as Unidades da Federação. 

 Leviano é o governo que mente, que não cumpre, que não faz o que tem que 

fazer. Não acusem! Não nos meçam com a sua régua, porque a régua de vocês 

infelizmente não cabe a nós, cabe àqueles que tem que responder à Justiça. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Concedo a palavra ao Deputado 

Mendonça Filho, para uma Comunicação de Liderança, pelo DEM. 

 O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu realmente fico assustado com a 

capacidade do Governo da Presidente Dilma de retirar poder do Congresso 

Nacional. Há poucos dias, nós assistimos à Presidente da República editar uma 

medida provisória que, a rigor, é uma afronta à Constituição Federal. O Plenário do 

Congresso Nacional, composto por Câmara e Senado, estava pronto para apreciar o 

veto relativo à correção da tabela do Imposto de Renda em 6,5%. Nós chegamos à 

Câmara e fomos surpreendidos com o anúncio de que a Presidente Dilma teria 

editado uma medida provisória corrigindo a tabela do Imposto de Renda. 
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 O que ela fez na prática? Ela passou com um trator por cima do Parlamento, 

a quem cabe dar a palavra final com relação à apreciação no processo legislativo. O 

Executivo, no caso, a Presidente tem o direito de vetar. O Congresso Nacional, 

Câmara e Senado, tem o direito de acatar ou derrubar o veto. Ela desrespeitou o 

Congresso Nacional. 

 E, hoje, para a minha surpresa, a Presidente repete a prática. Ela gostou da 

atitude. Ela adorou desrespeitar o Parlamento brasileiro. Não bastou, há poucos 

dias, um Ministro de Estado desancar e desmoralizar a base governista dizendo que 

havia 400 achacadores, e que os achacadores estavam justamente restritos à base 

governamental. 

 O que a Presidente Dilma faz hoje? Ela anuncia para o Brasil que editou uma 

medida provisória para corrigir, ou traçar, ou estabelecer a política de salário 

mínimo. A Presidente pode editar uma medida provisória sobre qualquer tema, 

inclusive sobre o salário mínimo. Ao longo da história, nós acompanhamos vários 

Presidentes praticando a assinatura de um ato como esse. Mas, para mim, o 

absurdo é que a Câmara estava votando — e votou — o texto base de um projeto de 

lei originário desta Casa, de autoria de alguns Parlamentares, como Paulinho da 

Força e Antonio Imbassahy, que estabelecia a política salarial de correção do salário 

mínimo: INPC + PIB dos últimos 2 anos. 

Nenhuma novidade, trata-se de garantia mínima para aqueles que ganham 

um salário mínimo no Brasil. E, aí, o que fez a Presidente? Com medo da reação do 

Parlamento, com receio de que ela pudesse ser derrotada num item — e aí eu 

chamo a atenção dos aposentados do Brasil —, a edição da medida provisória que 
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foi divulgada hoje teve um único propósito, Sr. Presidente, desmoralizar, passar por 

cima dos aposentados.  

 Os aposentados estavam esperançosos de que, a partir do projeto de lei, nós 

pudéssemos apreciar uma emenda, via destaque, que assegurasse a eles o direito 

de uma correção semelhante. Quem ganhava há 15 anos, 20 anos, 10 salários 

mínimos, hoje ganha apenas 3, e a Presidente Dilma não deixou, não permitiu, mais 

do mesmo do seu pacote de maldades.  

 Não bastasse o que fez com as pensionistas, não bastasse o que fez com 

aqueles que recebem algum abono salarial, não bastassem aqueles que dependem 

do seguro desemprego e terão dificuldade de acesso ao seguro desemprego, a 

Presidente Dilma teria que fazer o que fez, maltratar os aposentados.  

 Então, nesta noite, neste dia, a Câmara vai abdicar do seu dever de votar o 

PL que trata da correção do salário mínimo apenas por conta da vontade da rainha 

de plantão, que decidiu passar por cima do Congresso, por cima dos aposentados, 

sacrificados cada vez com menos renda, cada vez mais maltratados no Governo do 

PT, que prometeu muito, sinalizou muito e, infelizmente, desmoralizou os 

aposentados do Brasil. 

 O SR. SERGIO SOUZA (Bloco/PMDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - O Deputado Sergio Souza votou de acordo com a sua bancada na última 

votação. 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Há acordo para manutenção do 

painel? (Pausa.) 

 Está mantido o painel! 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO  



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  SEM SUPERVISÃO 
 Número Sessão: 045.1.55.O           Tipo: Delibera tiva Ordinária - CD                                                     
 Data: 24/03/2015  Montagem:  
 
 

 288

O SR. ROBERTO BALESTRA (Bloco/PP-GO. Pronunciamento encaminhado 

pelo orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cidadãos que nos 

acompanham pela TV e Rádio Câmara, não bastassem as previsões catastróficas 

para a economia brasileira no ano de 2015, o encolhimento da indústria e a ameaça 

ao emprego, começamos o ano também com uma péssima notícia para os 

produtores rurais brasileiros. Sempre vale lembrar que o agronegócio é um dos 

poucos setores que ainda tem perspectiva de crescimento em 2015, embora 

pequena, estimada em 2,8%. Mesmo nesse cenário, nobres colegas, em que a 

produção agrícola tem tido a responsabilidade de salvar a economia, ano após ano, 

em vez de apoio, os nossos produtores também estão sofrendo com cortes nos 

poucos incentivos que tem. 

Eu cito, nobres pares, a dificuldade que os produtores estão encontrando para 

contratar apólices de seguro rural nesse ano pelo não repasse da subvenção por 

parte do governo. A ideia da subvenção, como sabem bem os meus colegas que 

representam o setor agrícola, é que o governo pague para as seguradoras parte do 

custo do seguro, e o produtor arque com a outra parte. Lembro a todos que essa 

subvenção é prevista em Lei, aprovada por nós em 2003, e que estabelece o apoio 

oficial entre 40 por cento e sessenta por cento do valor de contratação da apólice  

que protege contra questões imprevisíveis como secas, geadas e granizo. Mas, sem 

esse apoio, todo o custo fica com o agricultor, o que é completamente inviável, 

principalmente para aqueles que não podem investir um valor muito alto.  

O resultado disso é que o agricultor desiste do seguro e se arrisca, afinal a 

produção é o meio que ele tem para sustento. No final, ele pode ficar com um 

prejuízo imenso que, muitas vezes, inviabiliza a continuidade do trabalho no campo. 
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O curioso, colegas deputados, é que no ano passado, durante o anúncio do Plano 

Safra, o governo garantiu que a subvenção ao seguro teria um incremento, mas não 

foi o que ocorreu, e dos 700 milhões de reais que eram previstos para o programa, 

apenas 400 milhões foram repassados. 

Por isso nós tomamos a iniciativa de solicitar a presença aqui nessa Casa, na 

Comissão da Agricultura, da ministra Kátia Abreu e do ministro da Fazenda Joaquim 

Levy. A ministra tem garantido empenho para resolver essa situação, mas nós 

precisamos saber qual é o real cenário do programa para este ano, até para 

prestarmos conta aos nossos eleitores, que nos escolheram para representar o setor 

agrícola no Estado de Goiás. Eu aproveito para agradecer a todos os que votaram 

pela aprovação desse requerimento de minha autoria e, desde já, convido para que 

participem desse momento e me ajudem na cobrança de uma resposta para essa 

questão. 

Por fim, eu reitero a todos a minha preocupação com a cultura do seguro rural 

no Brasil, que ainda é recente. Se nós não garantirmos que esse incentivo estará 

disponível todos os anos, os produtores simplesmente vão desistir dele e continuar 

sujeitos a prejuízos que atrapalham não apenas eles e suas famílias, mas a 

economia brasileira. 

Sr. Presidente, peço a V. Exa. a divulgação do meu pronunciamento nos 

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

Muito obrigado. 

O SR. CARLOS EDUARDO CADOCA (PCdoB-PE. Pronunciamento 

encaminhado pelo orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Reforma 

Política tem que ser para já. O Brasil vive uma crise política profunda, a economia 
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está fragilizada com a volta da inflação e a ameaça de recessão. A crise ética  é 

igualmente  grave,  incrementando esse conjunto de fatores que vem  afetando 

sensivelmente a vida dos brasileiros.  

O momento exige maturidade e, sobretudo, responsabilidade. É preciso 

reagir.  

Precisamos  unir esforços para, em meio à adversidade, encarar as reformas 

de que o país  necessita. A Reforma Política é uma das mais importantes para 

ajudar na mudança de rumo no País.  Infelizmente, as últimas tentativas foram 

frustradas. 

A questão central é que cada um aqui tem uma reforma na cabeça. Será 

impossível avançar sem que se chegue a um consenso mínimo.  

Muitas propostas já surgiram nas duas Casas do Congresso Nacional. 

Quantas reuniões, debates, pareceres não ocorreram nesses últimos anos? A 

discussão é antiga.  

Participei como membro titular da Comissão Especial da Reforma Política, 

que produziu o chamado relatório Fontana. Um documento importante, amplamente 

discutido, mas que sequer chegou a ser votado. E olha que as bancadas partidárias 

promoveram debates internos e levaram as suas conclusões para a deliberação do 

colegiado. Procurou-se harmonizar os diferentes modelos defendidos. Até houve um 

acordo no colegiado, mas na hora de votar no Plenário... nada! Em abril de 2013 o 

tema foi pautado, mas a sessão foi obstruída para não se deliberar. O mesmo que 

ocorreu, com a não conclusão da apreciação do relatório Caiado em 2007. O Brasil 

perdeu duas chances de ter o sistema eleitoral reformulado. 

 Terminou a legislatura passada e não decidimos os principais pontos do 
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sistema eleitoral. Só alguns remendos. Convenhamos. O que temos feito 

concretamente e com quais resultados? 

Quanto tempo já não perdemos? Quantas horas de trabalho, discussões e 

dedicação a esse tema foram desperdiçados?  Pior. Estamos expostos ao desgaste 

de uma missão que parece não ter fim por absoluta falta de entendimento e de 

determinação para vencer os obstáculos. Enquanto isso, denúncias de corrupção 

com ligação ao processo eleitoral não param de surgir. 

Defendo, veementemente, portanto,  que seja dado um ponto final a essa 

“novela”. A Reforma Política não pode mais ir parar no final da fila das prioridades do 

Brasil. Estamos sendo cobrados constantemente, mas não adianta dar uma resposta 

evasiva nem tratar do tema  apenas em momentos de crise ou em período de 

campanha eleitoral. Infelizmente e lamentavelmente é o que tem acontecido.  

A Reforma Política, tal a sua complexidade, pode ser feita perfeitamente em 

etapas. Alguns temas são urgentes. Outros, urgentíssimos. O modelo do sistema 

eleitoral, por exemplo, precisa ser alterado. Ele está completamente exaurido. As 

campanhas longas e caríssimas, financiadas por capital privado, sem  controle, 

tornam o “jogo” cada vez mais desigual. Inegavelmente, abre-se a porta para a 

corrupção.  

E preciso trabalhar  uma proposta com grau de permeabilidade, no mínimo,  

razoável para que seja possível, enfim,  chegar a algum lugar. 

Hoje, uma Comissão Especial desta Casa analisa uma Proposta de Emenda 

à Constituição que vem com outras 142 apensadas. Está chegando outra do 

Senado. Será que desta vez vamos conseguir apreciá-las no Plenário? 

Da mesma forma que venho fazendo nos últimos anos, vou reiterar junto aos 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  SEM SUPERVISÃO 
 Número Sessão: 045.1.55.O           Tipo: Delibera tiva Ordinária - CD                                                     
 Data: 24/03/2015  Montagem:  
 
 

 292

relatores pontos que defendo como prioridades, que são o encurtamento das 

campanhas eleitorais; o financiamento público exclusivo orçamentário, em que o 

partido receberá o dinheiro e realizará as campanhas dos seus candidatos. Esse 

modelo só é possível com o voto em lista flexível, que garante ao eleitor, a 

oportunidade de interferir na ordem produzida pelo partido político, que por sua vez, 

precisa ser fortalecido. Por fim, defendo a substituição das coligações pela 

federação de partidos, valendo tanto para o período da eleição como para o 

exercício dos mandatos por um prazo mínimo obrigatório de três anos e meio.  

Tais prioridades não estão sendo apontadas aleatoriamente. Como membro 

titular da Comissão Especial que produziu o relatório Fontana mergulhei no tema 

com afinco e meu entendimento é o de que, se conseguirmos atacar esses pontos,  

já teremos dado um passo importantíssimo para sair desse vexatório modelo de 

campanha. 

Ninguém aguenta mais falar em Reforma Política sem que ocorram resultados 

práticos. A sociedade exige uma providencia, mas não pode ficar como simples 

espectadora.   

Já se falou em referendo. Já se falou em plebiscito. Não acredito que sejam 

adequados. O tema é muito complexo para ser definido na base do “sim” ou “não”. A 

sociedade precisa se antecipar. Agir de forma articulada com as entidades de 

classe, como a OAB, com os sindicatos.... Cada qual se articulando com os seus 

deputados e senadores.  

A Reforma Política só será viabilizada efetivamente se houver essa grande 

mobilização. Foi assim com a Lei da Ficha Limpa e deu certo, funcionou.   

Eu, você, todos nós temos uma importantíssima contribuição a dar para virar 
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essa página e permitir que o Brasil passe a ler essa historia por uma nova ótica, por 

uma versão mais moderna, mais honesta  e mais justa. 

Senhoras e Senhores, vamos produzir e votar a Reforma Política! 

Obrigado! 

O SR. FRANCISCO CHAPADINHA (PSD-PA. Pronunciamento encaminhado 

pelo orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta Tribuna nesta 

tarde para fazer um apelo ao Ministro de Minas e Energia para que olhe com carinho 

para a situação em que se encontra os Municípios da margem esquerda do Rio 

Amazonas: Almeirim, Prainha, Monte Alegre, Curuá, Alenquer, Óbidos, Oriximinã, 

Faro e Terra Santa, além de Juruti que fica na margem direita. 

Ocorre que naquela região, sob os citados Municípios passa o linhão de 

energia elétrica da Calha Norte, com 500 KV, construído para atender a demanda de 

energia elétrica de qualidade para as capitais do Amazonas e do Amapá.  

Atualmente estão sendo realizadas obras para o rebaixamento do linhão para 

atender somente os Municípios de Oriximiná e Óbidos. É inadmissível que o povo 

das demais cidades da região fique vendo a linha de transmissão passando em cima 

de suas cabeças, levando energia para as capitais, sem ao menos vislumbrar o seu 

atendimento com energia de qualidade.  

O que se vê ali é uma verdadeira exclusão daquele grupo de brasileiros que 

estão sendo alijados de qualquer processo de desenvolvimento.  

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, não temos nenhuma 

expectativa convincente para que aquela sofrida população possa vir a ter energia 

de qualidade em seus lares. Trata-se de um direito fundamental que esta sendo 

tolhido daquela gente, a própria dignidade. 
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Preocupa-nos o fato que, a própria empresa distribuidora declarar que os 

demais municípios só serão atendidos em 2016, isso se houver alguma fonte de 

financiamento que ainda não está definida. 

Faço um apelo à Presidência da República, ao Ministério de Minas e Energia, 

ao BNDES, à Sudam e a todos que puderem colaborar com o financiamento desse 

projeto venham somar esforços com o  Governo do Estado do Pará, com a 

Eletronorte e com a Celpa Equatorial na busca dos recursos necessários para que o 

rebaixamento do Linhão ocorra também para os Municípios de Almeirim, Prainha, 

Monte Alegre, Curuá, Alenquer, Óbidos, Oriximinã, Faro e Terra Santa e Juruti. Isso 

certamente trará para que a população da Calha Norte o resgate de sua dignidade. 

Ressalto que, para manter o abastecimento de energia elétrica, aquela região 

se utiliza principalmente da queima de óleo combustível ou óleo diesel, altamente 

poluentes.  Mesmo assim, os apagões são constantes e os prejuízos são 

incalculáveis. 

Além do rebaixamento do Linhão da Calha Norte, a região oeste do meu 

Estado enfrenta outro problema energético, trata-se do sucateamento do Linhão do 

Tramoeste, que atende a região da Transamazônica e de Santarém.  

Construída na década de 90, essa linha de transmissão - considerada inviável 

à época por supostamente não haver demanda que justificasse investimento - hoje 

passa por um processo de sucateamento e de defasagem justamente por não estar 

dando conta da atual demanda. 

Os Municípios atendidos pelo Tramoeste convivem com constantes 

interrupções no fornecimento de energia elétrica e também não possuem energia 

suficiente para promover o desenvolvimento daquela região. Hospitais, escolas e 
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outros serviços públicos também estão sofrendo interferências e a população é que 

acaba sofrendo com a baixa qualidade dos serviços públicos oferecidos. 

Não se trata de pequenos e espaçados apagões, trata-se de um verdadeiro 

blecaute quase que diário. 

No ano passado, algumas ações emergenciais foram autorizadas na região, 

mas isso não foi o suficiente. Faz-se necessária a imediata construção de uma nova 

linha de transmissão a partir de Tucuruí e no futuro, a interligação com o Sistema de 

Belo Monte. 

Agrava-se a tudo isso, os recentes aumentos no preço da energia elétrica. O 

Estado do Pará teve um aumento maior que 40% no valor das tarifas de energia 

sem ao menos ter um serviço de qualidade. 

Fica a seguinte pergunta: Como ficam esses brasileiros que se quer possuem 

um sistema de energia de qualidade?  

Naquela região residem brasileiros que acreditaram no País e que lá se 

instalaram com o propósito de desenvolver a região norte. Não podemos aceitar que 

tratamento de segunda categoria. Esse é o sentimento que perdura na minha região: 

“Na hora de pagar as contas de energia, somos brasileiros de primeira categoria, 

mas na hora de usufruir de um serviço de qualidade, somos brasileiros de segunda 

categoria”. 

Senhor Ministro Eduardo Braga, dedique seus esforços para que soluções 

definitivas sejam tomadas, tanto para o rebaixamento do Linhão da Calha Norte, 

quanto para a recuperação do Linhão do Tramoeste.  

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. 

O SR. ALAN RICK (Bloco/PRB-AC. Pronunciamento encaminhado pelo 
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orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito hoje se discute o papel da 

imprensa na fiscalização da gestão pública e na consolidação das instituições 

democráticas no País. 

E não poderia ser diferente. Nunca a informação esteve tão presente na vida 

dos brasileiros. Nunca exercitamos tanto nossa condição de cidadãos. Nunca nossa 

democracia alcançou tamanho grau de maturidade. 

Nada disso teria sido possível sem um ambiente institucional que 

assegurasse a mais plena liberdade de imprensa. E, claro, também sem o corajoso 

e incansável trabalho dos nossos profissionais da mídia. 

É bem verdade que não temos uma imprensa perfeita. E nem podemos ter a 

ilusão de que um dia a teremos. É preciso reconhecer que ainda há um longo 

caminho a evoluir. Evoluir na qualificação dos nossos jornalistas. Evoluir no 

aprendizado da ética profissional. Evoluir na conscientização sobre a 

responsabilidade do bom jornalismo. 

Mas, como em qualquer outra área do conhecimento, só é possível evoluir por 

meio da educação. E sobretudo uma educação formal, com todo rigor e qualidade 

que o exercício da profissão exige, desde o conhecimento da linguagem 

especializada até o aprendizado sobre os métodos lícitos para a obtenção da 

informação. 

É por esse motivo que compareço hoje a esta tribuna. Neste momento em 

que o Plenário da Casa se encontra na iminência de apreciar a chamada “PEC do 

Diploma de Jornalista”, não poderíamos deixar de manifestar o nosso mais amplo 

apoio à aprovação dessa iniciativa.   

A proposta, já aprovada em Comissão Especial, estabelece a obrigatoriedade 
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de diploma de nível superior específico para o exercício da profissão de jornalista no 

País. 

Nunca é por demais lembrar que, o fim da exigência do diploma, em 2009, 

deixou o mercado à deriva. As redações se esvaziaram dos melhores profissionais, 

trocados por estagiários. E os salários e as condições de trabalho despencaram. O 

jornalismo vive hoje uma crise sem precedentes. 

É bem verdade que se trata de uma matéria polêmica. Infelizmente, o debate 

sobre o tema foi contaminado pela disseminação de informações desencontradas e 

até mesmo distorcidas sobre os reais fundamentos da proposta. Neste verdadeiro 

universo de desinformação, talvez o mais equivocado dos argumentos suscitados 

contra a medida seja o de que ela representa uma ameaça à liberdade de 

expressão, por supostamente restringir o acesso às redações apenas aos jornalistas 

formados. 

Equivocado porque desconsidera que o acesso aos meios de comunicação 

continuará franqueado a economistas, médicos, advogados e profissionais de 

qualquer setor, como colunistas e comentaristas. Já a labuta diária do jornalismo 

deve ficar restrita aos profissionais formados para este fim. 

Também equivocado porque não reconhece que o que limita o direito de livre 

manifestação das fontes de informação não é a exigência da formação em 

jornalismo, mas as próprias políticas editoriais e os interesses econômicos e 

ideológicos dos proprietários dos veículos de mídia. Pelo contrário, ameaça à 

liberdade de expressão é não exigir do jornalista uma qualificação técnica e 

humanística que só uma formação acadêmica específica pode dar. 

Igualmente infundado e até mesmo alarmista é o argumento de que o projeto 
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afastará do mercado os profissionais que hoje já possuem registro profissional, 

mesmo não sendo formados em jornalismo. Senhoras e Senhores Parlamentares: 

não há intenção alguma de promover uma caça às bruxas. A intenção da proposta é 

apenas estabelecer critérios mínimos para a formação dos profissionais de 

jornalismo. É o reconhecimento de que, ao longo dos tempos, o jornalismo se 

diferenciou, tornando-se um campo da ciência sujeito a métodos e teorias próprias. 

Métodos e teorias que não devem - e não podem - ser subestimados pelos veículos 

de mídia, ainda que a tentação dos interesses econômicos os induza a menosprezá-

los. 

A realidade, porém, demonstra que a ausência de uma legislação sobre o 

tema tem provocado sérias distorções no jornalismo brasileiro. Tornou-se corriqueira 

a contratação de profissionais submissos à linha editorial do veículo, incapazes de 

questionar condutas e administrar os inevitáveis conflitos de interesse. Trata-se, 

portanto, de prática que desvirtua os princípios do bom jornalismo. Que releva a 

ética a um plano secundário, em benefício de interesses meramente mercantis. Que 

atenta contra os fundamentos do contraditório e da diversidade de opiniões, 

princípios que jamais podem se afastar da pauta cotidiana do jornalista. 

É por esse motivo que encerro este pronunciamento reiterando meu integral 

apoio à aprovação da PEC nº 386, de 2009 - a PEC dos Jornalistas. Mais do que um 

mero debate setorial, esse é um projeto que remete à reflexão sobre a imprensa que 

desejamos ver no futuro. Sobre o país que desejamos ver no futuro. 

Muito obrigado. 

O SR. ROBERTO ALVES (Bloco/PRB-SP. Pronunciamento encaminhado 

pelo orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no último dia 22/03 foi 
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comemorado o Dia Mundial da Água, mas, é claro, nos questionamos: o que há para 

celebrar nesse dia? O Brasil é o país mais rico em termos hídricos, possui o maior 

rio do mundo, o rio Amazonas, além de quatro grandes bacias, a Amazônica, 

Tocantins-Araguaia, São Francisco e a Bacia Platina. E mesmo assim, em dois 

anos, vivemos a pior crise hídrica de todos os tempos. 

Em São Paulo essa crise foi ainda pior. O primeiro alarme veio em dezembro 

de 2013, quando choveu 72% abaixo do normal, sendo o verão mais quente desde 

1943, ano que começaram as medições. O alerta ainda continuou, nos dois meses 

seguintes a média de chuvas chegou a atingir 66% a menos do normal, e fez com 

que o estado enfrentasse a estiagem mais intensa dos últimos 84 anos, quando 

começaram os registros das chuvas, em 1930. 

Mal sabíamos nós que era apenas o início de uma crise já instalada. Em 

fevereiro de 2014, o Sistema Cantareira atingiu o nível mais baixo desde a sua 

criação, 14,6%. A empresa de abastecimento de São Paulo, a Sabesp, precisou 

tomar medidas emergenciais, um delas foi a autorização para usar duas cotas do 

volume morto do Cantareira, nunca utilizado antes, mas que na ausência de chuvas 

é capaz de tentar recompor o sistema. Porém, seu nível continuou a baixar e 

alcançamos patamares inéditos. 

Em torno de toda essa crise, surgiu, o que acredito ser, a peça fundamental: a 

nossa querida população. Essa sim soube agir nos tempos ruins. Foi aí que vi 

sentido em comemorar o Dia Mundial da Água. Vi uma sociedade gigante se 

mobilizando para não deixar a torneira secar. Começamos a observar novos hábitos 

dentro de casa, no vizinho, no comércio, na loja ao lado. É como se você que não 

está sendo consciente, está fora dos padrões, e você que consegue economizar 
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água, se orgulha em mostrar que pode sim fazer a diferença. Seja desligando a 

torneira na hora de escovar os dentes, o chuveiro na hora de se ensaboar, 

reutilizando a água da máquina de lavar, de forma geral, sabendo usar o recurso 

com consciência. Atitudes simples que começaram a mudar o nosso país.   

Passamos a conhecer cidadãos que agem de forma inesperada, que 

pressionaram o poder público e conscientizaram a população sobre a falta d'água. 

Uma das belas histórias foi relatada pela imprensa nacional que contou o 

depoimento do paulista, Edison Urbano. Há cinco meses, dedica-se quase 

integralmente a ensinar moradores da região a captar água da chuva para usar caso 

a torneira seque, algo bem comum em São Paulo, desde o ano passado, por causa 

da diminuição da pressão na rede de abastecimento. Edison aprendeu sozinho a 

fazer uma minicisterna de custo baixíssimo. Ele usa tonéis, tubos de PVC e telas de 

mosquitos para coletar, filtrar e armazenar a água da chuva. Hoje é coordenador do 

movimento Cisterna Já, uma das várias organizações sociais criadas em São Paulo 

e que tem ajudado muito ensinando a população como reutilizar e economizar. A 

mobilização é intensa nas redes sociais e os diversos cursos presenciais já têm 

turmas esgotadas.  

Tudo isso mostra que o nosso povo quer fazer diferente, afinal, estima-se que 

apenas 0,77% de toda água do nosso planeta esteja disponível para o consumo 

humano e que 20% da população mundial não tenha acesso à água limpa. Essa é 

outra questão para refletirmos nesse Dia Mundial da Água. Segundo a UNICEF, 

cerca de 1.400 crianças menores que cinco anos de idade morrem todos os dias em 

decorrência da falta de água potável, saneamento básico e higiene.  

Esse ano, a data do dia 22/03 foi não só para comemorar, mas também para 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  SEM SUPERVISÃO 
 Número Sessão: 045.1.55.O           Tipo: Delibera tiva Ordinária - CD                                                     
 Data: 24/03/2015  Montagem:  
 
 

 301

refletir sobre o uso racional, sua preservação e o desenvolvimento sustentável no 

nosso país. Lembrando que é a água é uma questão fundamental que garante a 

qualidade de vida da nossa geração e, literalmente, o futuro da nossa humanidade.  

Muito obrigado. 

O SR. BACELAR (Bloco/PTN-BA. Pronunciamento encaminhado pelo 

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,  venho a esta tribuna para falar da 

importância de uma educação pública de qualidade para nosso país. Acredito que o 

Brasil já deu enormes passos e avançou na educação, mas ainda está muito 

distante de onde deveria estar. Para se ter uma ideia, mais de três milhões de 

crianças e jovens estão fora da escola. Esse é um número altíssimo. De cada 20 

crianças brasileiras entre 4 e 5 anos, quatro delas não frequentam a pré-escola. Já 

no ensino fundamental a situação melhora um pouco. Noventa e oito por cento das 

crianças de 6 a 14 anos estão na escola, mas o problema é outro: a falta de 

qualidade. Isso reflete na conclusão do ensino médio. Ao final do terceiro ano 55% 

não tem os conhecimentos de língua portuguesa esperados para sua idade e 67% 

deles não sabem fazer as operações matemática básicas. Até o 5º ano dez por 

cento das crianças é reprovada ou sai da escola. E das que fazem o “A prova Brasil” 

mais de 60% não tem o rendimento esperado em língua portuguesa e em 

matemática.  

Nos anos finais do ensino fundamental a situação se complica ainda mais. 

17% dos estudantes reprova ou deixa a escola e, dos que ficam, 73% vai mal em 

português e 83% em matemática.  

E o cenário no ensino médio também é assustador. 23% dos estudantes 

reprovam ou largam os estudos e dos que chegam ao final dessa etapa apenas 29% 
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tem desempenho adequado em português e 10% em matemática. Vocês sabem o 

que isso significa? Que todos os anos entram, nas universidades brasileiras, alunos 

despreparados, sem base, sem educação de qualidade. As consequências são 

profissionais desqualificados no mercado. O que afeta diretamente o 

desenvolvimento de nosso país. Em resumo, no Brasil de cada 20 crianças que 

entram na escola somente três concluem os estudos na idade correta e com 

desempenho adequado em língua portuguesa e apenas uma em matemática. A 

cada ano que passa, sem que tenhamos a garantia de uma educação de qualidade 

para todas as crianças e jovens, estamos comprometendo e condenando a vida de 

milhões de pessoas.  

Senhoras deputadas, senhores deputados, aí eu pergunto-lhes: Até quando 

vamos permitir que isso aconteça? O acesso à educação está previsto na 

Constituição Federal e é um direito de todos. Uma educação pública de qualidade 

também é dever do Estado. Está nas mãos no Governo a oportunidade para que 

este direito seja garantido a todas as crianças e jovens. As soluções existem.  Nós 

sabemos disso. E uma delas é a execução do Plano Nacional de Educação. Uma 

tarefa desafiadora e promissora, mas que implica assumir compromissos com o 

esforço contínuo de eliminação de desigualdades históricas no país. 

Diante de tantos dados assustadores, nos deparamos com outro problema: a 

saída de Cid Gomes do ministério da educação. O próximo ministro será o quinto, 

em cinco anos, num cargo que vem cumprindo um papel mais político do que 

estratégico. Isso é muito grave, dada a importância dessa área para o 

desenvolvimento do país. O próximo ministro da educação não pode ser apenas 

uma indicação política. Precisa ser qualificado, ligado a projetos de educação, definir 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  SEM SUPERVISÃO 
 Número Sessão: 045.1.55.O           Tipo: Delibera tiva Ordinária - CD                                                     
 Data: 24/03/2015  Montagem:  
 
 

 303

metas, alinhar práticas de estados e municípios, fazer diagnósticos para detectar 

deficiências e implementar planos de ação específicos, investindo  os recursos da 

maneira mais eficaz.   

É nosso dever, enquanto parlamentar, cobrar da presidenta Dilma Rousseff 

uma indicação séria, comprometida, que tenha garra e pulso firme para executar o 

Plano Nacional de Educação e mudar esses índices que, na minha opinião, são 

inaceitáveis. O Brasil precisa melhorar a qualidade das escolas públicas e diminuir 

as desigualdades educacionais.  Precisamos adotar uma postura firme e termos a 

participação e a colaboração de todos aqueles envolvidos no tema e de toda a 

sociedade brasileira. Não podemos, daqui a dez anos, olhar para trás e perceber 

que o Plano Nacional de Educação não foi executado. A Câmara dos deputados 

deve fazer sua parte. Precisamos garantir o aprendizado de todas as crianças. 

Precisamos valorizar nossos professores. As avaliações devem ser pra valer. A 

gestão das escolas e das redes de educação precisa ser mais eficaz. Por tudo isso, 

a educação se tornou o ministério mais decisivo do momento. Tratá-lo de forma 

responsável é condição essencial para garantir o avanço do país nas próximas 

décadas. 

Muito obrigado.  

A SRA. IRACEMA PORTELLA (Bloco/PP-PI. Pronunciamento encaminhado 

pela oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Relatório Mundial sobre a 

Prevenção da Violência 2014 destacou relevantes aspectos e que merecem - por 

essa razão específica - cuidadoso exame. 

O documento, publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pelo 

Programa da ONU para o Desenvolvimento (PNUD) e pelo Escritório da ONU sobre 
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Drogas e Crime (UNODC), buscou avaliar os esforços voltados para combater a 

violência interpessoal, como maus-tratos à criança, aos jovens, aos idosos e às 

mulheres.  

O Relatório, ao mostrar a extensão da violência praticada em vários países 

contra grupos sociais em situação de vulnerabilidade, revelou o seguinte cenário: 

uma, em cada quatro crianças, é abusada fisicamente no mundo; uma, em cada 

cinco meninas, já foi vítima de abuso sexual; e uma, em cada três mulheres, já foi 

vítima de violência física em algum momento de sua vida. 

Constata-se, assim, que a violência contra a mulher adquire uma dimensão 

de intensa gravidade quando projetada na esfera da violência infantojuvenil. Esse 

trágico retrato, extraído da realidade social encontrada em muitos países, 

seguramente ganha contornos preocupantes no contexto brasileiro.  

Além de enfatizar números referentes à violência contra a mulher, o Relatório 

informou que, em 2012, foi registrado elevado índice de homicídios, sendo a maioria 

de homens. Inclusive tais dados são reforçados em diferentes Mapas da Violência 

produzidos no País, com especial destaque aos mapeamentos elaborados na última 

década. Nesse sentido, nos últimos dados disponíveis - os de 2012 - encontramos a 

grande maioria de vítimas de homicídio sendo do sexo masculino, com altíssimo 

índice verificado entre os jovens. 

Sabemos que a violência possui natureza complexa, em especial pelos 

diferentes fatores que estão na origem do problema. Fatores como a existência de 

uma lógica social excludente e que, ao atingir grupos em situação de 

vulnerabilidade, cria uma perigosa dinâmica. Nela, quem já está em situação de 

vulnerabilidade social acaba encontrando, na multiplicação da violência, o aumento 
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na vulnerabilidade já existente. Dessa forma, a própria lógica excludente é 

aprofundada nas relações sociais, com efeitos de difícil mensuração. 

Romper esse perigoso círculo talvez signifique a melhor alternativa para 

garantirmos o bem-estar e a segurança da sociedade. Desejo, ainda, que o Relatório 

Mundial sobre a Prevenção da Violência 2014 produza positivos resultados, com as 

informações lá enfatizadas não se caracterizando como mero diagnóstico de um 

sério problema. Tais informações, adequadamente analisadas, devem incentivar - e 

incentivarão - ações eficazes de enfrentamento da violência em toda sua magnitude. 

Não posso deixar de reiterar: a violência afeta a vida de milhões de pessoas, 

com consequências muitas vezes duradouras. Sim! As consequências são 

duradouras, mas a violência - esse grande mal que destrói vidas e dilacera 

esperanças - é evitável! 

Era o que tinha a dizer. 

Muito obrigada. 

O SR. RONALDO CARLETTO (Bloco/PP-BA. Pronunciamento encaminhado 

pelo orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não é novidade a constatação 

de que as estradas brasileiras apresentam condições de circulação muito precárias. 

A falta de infraestrutura no setor é razão prevalente para que o transporte 

rodoviário, nosso principal modal, não contribua, em sua totalidade, para o 

incremento socioeconômico do País. 

De acordo com a Confederação Nacional do Transporte (CNT), a 

precariedade das estradas acresce os custos operacionais em 25% em média, 

sendo que, em 2013, o mau estado de conservação elevou os gastos com 

combustíveis em quase um bilhão e meio de reais! 
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Afetam-se, assim, as condições de competitividade. Todavia, o Brasil parece 

seguir em absoluta indiferença a tal estado de coisas, mesmo ante menção de a 

malha rodoviária nacional estar inserida entre as piores do mundo. 

Há que mencionar os riscos aumentados de acidentes e a necessidade de 

realizar maior número de manutenções nos automóveis, que afetam, evidentemente, 

todos os motoristas, mas desejo chamar a atenção de meus nobres Colegas para a 

situação dos caminhoneiros, que cruzam o território nacional em todas as direções, 

e de cujo trabalho depende a fartura de nossas próprias mesas. 

O abastecimento de produtos resulta, em grande escala, da atuação desses 

brasileiros, dada a opção que o País fez pela predominância do transporte rodoviário 

de cargas. E o tráfego, seja por vias ainda não pavimentadas, seja por estradas com 

asfalto de qualidade bastante duvidosa, sofre as consequências de projetos mal 

concebidos, de edificações inadequadas e de manutenções mais que precárias. 

E, como se não bastasse essa dura realidade, a equipe econômica 

recentemente propôs medidas de ajuste fiscal - aumento nas alíquotas da 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Programa de 

Integração Social (PIS) - que redundaram na elevação do preço dos combustíveis! 

Ora, Senhoras e Senhores Deputados, considerando que, para o 

caminhoneiro autônomo, os gastos com óleo diesel configuram até 48% das 

despesas, é patente o quadro de dificuldade que o aumento veio gerar para a já 

extenuante rotina de toda a categoria. 

Não por outro motivo a mobilização em nível nacional a que assistimos, e que 

reuniu caminhoneiros na luta, entre outras reivindicações, pela redução do preço do 

óleo diesel em cinquenta centavos. 
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Os noticiários mostraram as longas filas ao longo das estradas, bem como o 

desabastecimento que logo se fez sentir em vários pontos do País, demonstrando a 

relevância desses trabalhadores, sistematicamente deixados de lado pelas políticas 

públicas pertinentes. 

A indignação dos últimos dias não pode ser desconsiderada pela simples 

negativa do Governo Federal em atender os pleitos dos caminhoneiros, que incluem 

a redução das tarifas e a criação de piso para a cobrança do frete. 

Não se trata de postura corporativista, aquela que meramente visa à defesa 

de interesses próprios - embora esteja em jogo, sim, a subsistência dos motoristas e 

de suas famílias. É preciso olhar além e compreender que a prestação dos serviços 

de transporte rodoviário é de vital importância para o próprio desenvolvimento do 

País, como descrito no início deste pronunciamento. 

Mantido o atual patamar do preço do diesel, de modo inevitável, haverá 

aumento nos preços dos produtos de modo geral e, consequentemente, do Custo 

Brasil, conceito pertinente aos fatores que encarecem o investimento no País, 

traduzidos tanto na diminuição da eficiência da indústria nacional quanto na queda 

da competitividade internacional. 

Por isso, faço veemente alerta ao Governo Federal para que reveja a política 

de preços dos combustíveis, sobretudo do óleo diesel, a fim de corrigir as já 

tradicionais injustiças perpetradas contra a importante parcela de trabalhadores 

constituída pelos nossos caminhoneiros. Que a política econômica adotada, em 

qualquer tempo e sob quaisquer justificativas, jamais opte por sacrificar a própria 

sociedade brasileira. 

O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Pronunciamento 
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encaminhado pelo orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos  termos do 

Regimento Interno e dado à impossibilidade da leitura em Plenário, solicito a vossa 

Excelência, que seja dado como lido para efeito de registro nos anais dessa Casa, o 

artigo feito por mim e publicado na edição do dia 20 de março de 2015 no Jornal 

Pequeno.  

     Era só Senhor Presidente. 

   O Brasil precisa de um ajuste distributivo 

Em meio ao nevoeiro, fitamos o farol. Quando atravessamos mares de 

incertezas, como os que a economia brasileira navega por esta quadra histórica, 

miramos nossos mestres. Um deles é o maranhense Ignácio Rangel, um dos 

assessores de Getúlio na criação da Petrobras. Ao longo da vida, Rangel produziu 

uma obra sólida, culminada com Dualidade Básica da Economia Brasileira, em que 

aponta a desigualdade de renda como a base dos principais problemas econômicos 

nacionais. 

O também comunista Eric Hobsbawn espanta-se em seu clássico Era dos 

Extremos como o Brasil vive “sempre na iminência mas jamais alcançando seu 

destino como os Estados Unidos do hemisfério sul”. Para ele, o salto que falta à 

economia brasileira resta amarrado pela “espetacular desigualdade de sua 

distribuição de renda - o que inevitavelmente restringe o mercado interno para a 

indústria”. 

Hobsbawn não viveu para historicizar o ingresso de 40 milhões de brasileiros 

no mercado de consumo - o equivalente à população inteira da Argentina. Tal 

deslocamento massivo de classes não poderia ocorrer apenas pelo esforço 

individual do trabalho de cada um. 
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Os avanços dos últimos 12 anos estiveram relacionados com redução da taxa 

básica de juros e do superávit primário - a economia que o governo faz para pagar 

juros. Uma medida tem efeito sobre a outra. Ao reduzir a taxa básica de juros - de 

18,9% ao ano em 2002 para 8,5% ao ano em 2012, o governo reduziu recursos 

públicos gastos para pagar juros a credores. E teve como aumentar o salário mínimo 

de 86,21 dólares em 2002 para 305 dólares, além de implantar o Bolsa Família e 

outras políticas distributivas. Tirou um pouco do andar de cima para alimentar o 

andar de baixo. Com isso, geramos um crescimento do PIB que chegou a 7,5%. 

Agora o modelo mostra sinais de cansaço. Se não se esgotou, ao menos não 

está sendo capaz de fazer o Brasil crescer às taxas que precisa. Não são dolorosos 

sacrifícios do andar de baixo que farão retomar a tão almejada “confiança” dos 

especuladores. O que precisamos neste momento são de novos ajustes distributivos 

tão inovadores e marcantes quanto o Bolsa Família. 

Neste sentido, o governador Flávio Dino foi de uma lucidez tremenda em 

propor ao Supremo Tribunal Federal que supra uma grave omissão do Congresso. 

Sabiamente, nosso governador afirma que os parlamentares não cumpriram o 

designo constitucional de elaborar um imposto sobre grandes fortunas. Portanto, há 

uma clara inconstitucionalidade em curso, que só pode ser suprida pelo Judiciário, 

em face da inação do Legislativo. 

Essa medida, se tomada pelo STF, teria efeitos extremamente benéficos à 

população brasileira - e maranhense em especial. Um estudo do economista Amir 

Khair avalia que, se tributados os patrimônios acima de R$ 1 milhão, o país 

arrecadaria R$ 100 bilhões/ano. Valor equivalente ao volume total almejado pelo 

ajuste fiscal que o ministro Joaquim Levy quer impor. 
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Imaginem o impacto que isso teria na economia maranhense, em que 

pouquíssimos milionários acostumaram-se a arrancar gordas fatias do Estado, 

quando este deveria atender aos mais pobres. Do Congresso Nacional, serei voz 

ativa em favor da proposta de nosso governador, que mais uma vez acerta, 

pensando nos que mais necessitam da ação do governo. 

O SR. JOÃO DERLY (PCdoB-RS. Pronunciamento encaminhado pelo 

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, daqui a exatos 500 dias, mais 

precisamente em 5 de agosto de 2016, centenas de atletas do Brasil e além de 

outros tantos de dezenas de países mundo afora, estarão desfilando na cerimônia 

de abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro.  

Agora, que falta tão pouco tempo para a realização do megaevento, 

provavelmente o maior da história brasileira, é chegada a hora de compreendermos 

a real magnitude que o empreendimento carrega.  

Os efeitos mais visíveis do evento já estão aí. Embora um tanto atrasadas, as 

obras implementadas no Rio de Janeiro estão alterando a cara da cidade. Além do 

aperfeiçoamento da infraestrutura esportiva, a cidade está ganhando novos 

equipamentos de mobilidade urbana e de acessibilidade, além de investimentos no 

meio ambiente. Tudo isso ficará para a população, transformando a vida das 

pessoas comuns para melhor no cotidiano.  

Além disso, durante os Jogos, são esperados aproximadamente 40 mil 

jornalistas credenciados de todas as partes do mundo, que divulgarão o Rio de 

Janeiro e o Brasil de uma forma jamais vista. Isso, sem dúvida, aumentará o fluxo de 

turistas por muitos anos depois dos jogos, incrementando a economia da cidade e 

do país, gerando emprego e renda para a população.  
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Essa, pelo menos, é a perspectiva mais realista. Mas há o legado invisível do 

evento. Todas as edições das Olimpíadas despertaram o interesse nos jovens e nas 

crianças de praticarem esporte no mundo inteiro, mas o fenômeno é muito mais 

perceptível e intenso nos locais dos Jogos. E pessoas que praticam esportes são 

mais saudáveis e mais felizes. O esporte une as pessoas e ajuda na criar uma 

identidade nacional. Ajuda a transformar a vida das pessoas individualmente, mas 

também promove o desenvolvimento de uma comunidade inteira. Enfim, o esporte, é 

a uma poderosa ferramenta de desenvolvimento social, de fomento da educação e 

de promoção da saúde. 

Nunca antes o Brasil investiu tanto em esporte. Políticas públicas, antes tão 

aguardadas, foram colocadas em práticas na última década, como o bolsa atleta e 

os investimentos diretos do ministério do esporte no alavancamento de praticamente 

todas as modalidades esportivas. 

No entanto, o trabalho continua.  

A tarefa agora é organizar esse conjunto de ações em um sistema nacional 

esportivo que ajude a prospectar os talentos nas comunidades, depois desenvolva 

seus talentos, aprimore suas aptidões e, finalmente, torne uma nova geração de 

brasileiros apta a representar o Brasil em eventos futuros.  

Afinal, uma olimpíada dura apenas alguns dias, mas seus efeitos em uma 

população toda podem ser sentidos por uma geração inteira ou mais. 

O SR. LEONARDO QUINTÃO (Bloco/PMDB-MG. Pronunciamento 

encaminhado pelo orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a 

esta tribuna defender uma causa extremamente meritória: a causa da expansão e do 

fortalecimento da Defensoria Pública no nosso País. Esta instituição, prevista na 
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Constituição, representa a garantia do acesso à Justiça ao cidadão de baixa renda, 

por meio de serviços gratuitos e de qualidade. 

Calcula-se em mais de 100 milhões de brasileiros o número de usuários 

potenciais das defensorias públicas, pois, além do critério econômico, há também o 

critério de vulnerabilidade. A maioria das unidades que prestam hoje este serviço 

atende a população com renda de até três salários mínimos mensais ou qualquer 

pessoa considerada vulnerável, como crianças, idosos, deficientes, mulheres vítimas 

de violência doméstica, independente da renda.  

Consideramos inaceitável, portanto, a enorme desproporção hoje existente 

entre o número de defensores públicos em atividade no País e a parcela da 

população que necessita de seus préstimos. Segundo o “Mapa da Defensoria”, 

pesquisa realizada pelo IPEA em 2013, a Defensoria Pública está presente em 

apenas 754 das 2.680 comarcas distribuídas pelo País, o que equivale a pouco mais 

de 28% do total. No âmbito da União, a situação é ainda mais grave, pois só existem 

defensores públicos em 22% das varas federais. 

Foi por esta razão que nos unimos aos esforços realizados na Legislatura 

passada para aprovar duas matérias que fortalecem esta importantíssima instituição: 

a Emenda Constitucional 74/2013, que conferiu autonomia às Defensorias Públicas 

da União e do Distrito Federal, e a Emenda Constitucional 80/2014, que estabeleceu 

o prazo de oito anos para assegurar a existência de pelo menos um defensor público 

em toda vara ou comarca onde haja um juiz.   

Estas emendas, no entanto, serão letra morta se não tornarmos o cargo de 

defensor minimamente atraente do ponto de vista financeiro, uma vez que a 

discrepância entre os vencimentos desta categoria e o de outras carreiras jurídicas 
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tem ocasionado uma compreensível evasão de seus membros para cargos de 

melhor remuneração. Acreditamos que só assim será possível promover a tão 

esperada e necessária interiorização dos serviços de assistência jurídica integral e 

gratuita aos brasileiros que dela necessitam. 

Pedimos, pois, o apoio dos nobres Colegas para dois projetos de lei em 

tramitação nesta Casa que contemplam este justo propósito: o PL 7924/2014, que 

fixa o subsídio do Defensor Público Geral Federal, e o PL 7836/2014, que institui 

gratificação por exercício cumulativo de ofícios dos membros da Defensoria Pública 

da União. É bom lembrar que tal gratificação já foi aprovada e convertida em lei para 

membros do Judiciário e do Ministério Público. 

O impacto financeiro de tais projetos não atinge a cifra de 100 milhões de 

reais, valor pequeno, se considerarmos que, a cada mil reais investidos no sistema 

de justiça brasileiro, apenas 86 centavos de real são destinados à assistência 

jurídica gratuita. Este valor pode ser considerado irrisório se comparado ao 

incremento de cerca de 4 bilhões de reais nos orçamentos do Judiciário e do 

Ministério Público para cobrir o recente reajuste dos subsídios dos ministros do 

Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República, com efeito casaca 

que alcança todos os membros do Judiciário e do Ministério Público do País.    

Senhor Presidente, nobres Colegas, o grande beneficiário do fortalecimento e 

da ampliação da Defensoria Pública não é o defensor, mas o brasileiro carente e 

vulnerável, que não pode pagar um profissional para patrocinar as causas de seu 

interesse.  

Por todas estas razões, solicitamos o apoio das Senhoras e dos Senhores 

para a inclusão imediata na Ordem do Dia dos PLs 7924/2014 e 7836/2014, 
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conforme acordo firmado no final do ano passado pelo Colégio de Líderes e pelo 

então Presidente Henrique Eduardo Alves. A apreciação e aprovação destes 

projetos é providência essencial e indispensável para que promovamos, 

efetivamente, o acesso à Justiça a mais de 100 milhões de brasileiros que hoje 

estão privados do direito constitucional de assistência jurídica pública e gratuita.   

Aproveito a oportunidade para saudar o esforço realizado neste sentido pela 

Defensoria Pública da União em Minas Gerais e pela Associação Nacional dos 

Defensores Públicos Federais (Anadef). Os profissionais reunidos nestas instituições 

são homens e mulheres que representam, para milhões de brasileiros, a única 

chance de obter a efetividade dos direitos inscritos na nossa Constituição, e por isso 

merecem, mais do que nossa admiração, nosso apoio concreto e efetivo. 

Muito obrigado. 

A SRA. CRISTIANE BRASIL (Bloco/PTB-RJ. Pronunciamento encaminhado 

pela oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foram instaladas no último 

dia 19 as comissões mistas que vão analisar medidas provisórias enviadas pelo 

governo ao Congresso Nacional e que fazem parte do ajuste fiscal implementado 

desde o final do ano passado (MPs 664 e 665/14, e 668/15). Uma das comissões 

mistas avaliará a medida provisória 664/2014, que estabelece novas regras para 

concessão do auxílio-doença e da pensão por morte. A medida, assinada pela 

presidente Dilma Rousseff no último dia útil de 2014, tinha como objetivo reduzir os 

custos do sistema previdenciário e se somar ao ajuste fiscal planejado pela nova 

equipe econômica para tentativa de reequilibrar as contas públicas. A iniciativa, 

entretanto, causa graves prejuízos aos segurados da Previdência Social e seus 

dependentes, além de penalizar ainda mais o já enfraquecido sistema produtivo 
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nacional.  

Entendemos que o momento crítico da nossa economia impõe a tomada de 

medidas de ajustes que promovam o reequilíbrio das contas públicas, ainda mais 

diante deste cenário atual de baixo crescimento do Produto Interno Bruto, inflação 

alta e gastos públicos descontrolados. O problema é que o governo Dilma tenta 

ajustar suas finanças por meio de aumento de impostos e redução de direitos 

trabalhistas e previdenciários, medida que nós, trabalhistas, não podemos 

corroborar. O nosso partido, o PTB, não aceita que os aposentados sejam 

sacrificados com a redução de seus direitos e a diminuição dos benefícios que esta 

medida provisória provoca. Na campanha eleitoral, o governo garantiu que, caso 

eleito, não haveria danos aos programas de proteção social, no qual incluo os 

aposentados, e o que temos visto, com as iniciativas do chamado ajuste fiscal, é um 

retrocesso e uma ruptura com o que foi prometido aos eleitores. Sras. e Srs. 

Deputados, é princípio inalienável do Estatuto do PTB que não deixaremos o 

governo federal mexer nos direitos do trabalhador, portanto, não podemos deixar 

que esta medida provisória, que também possui flagrantes inconstitucionalidades, 

seja aprovada da forma como foi redigida. Esta MP representa um novo fator 

previdenciário que o governo quer implantar para penalizar ainda mais a categoria 

dos aposentados, e temos que lutar contra isso. 

Para tentar retirar da medida assinada por Dilma alguns dos muitos 

dispositivos que consideramos prejudiciais aos aposentados e trabalhadores, 

apresentei duas emendas supressivas ao texto da MP 664/2014. Nossa intenção é 

de repor a legislação vigente e impedir que seja suprimido direito social consolidado 

há mais de vinte anos. Com as emendas, buscamos impedir que seja 
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irremediavelmente comprometida a condição jurídica de quem já ingressou há 

muitos anos no Regime de Previdência Social, com a adoção de novas regras que 

levam à piora da condição social tanto dos nossos aposentados como dos 

servidores públicos e de seus dependentes.  

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, os aposentados e os trabalhadores não 

podem ser responsabilizados pelo fracasso de uma política econômica que, nos 

últimos quatro anos, levou ao desarranjo das contas públicas, à disparada do 

endividamento do Estado, ao baixo crescimento do PIB e à inflação crescente, entre 

outros problemas. Com esta medida provisória, o governo federal tenta promover 

uma verdadeira minirreforma e estabelecer um novo fator previdenciário no país, 

com clara violação dos princípios da segurança jurídica, da confiança e da vedação 

do retrocesso social constantes da Constituição. O PTB não pode se omitir dessa 

luta. Nós, trabalhistas, tentaremos, com as emendas que apresentamos, modificar o 

texto original desta medida. Se isto não for possível, votaremos contra a MP 664, 

que pune os que menos têm culpa pela situação em que se encontra hoje o país.  

Muito obrigado, Sr. Presidente! 

O SR. BILAC PINTO (PR-MG. Pronunciamento encaminhado pelo orador..) - 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,  é com muito pesar que compartilho com os 

nobres colegas dessa Casa a perda, na última segunda feira, 16 de março do 

estimado José Pocai, ex prefeito de Monte Sião. 

A história de Monte Sião, em muito se deve à determinação, arrojo e espírito 

empreendedor de José Pocai. Em 1952 idealizou e foi um dos fundadores da 

Associação Atlética Montessionense, sendo seu primeiro presidente. 

Mas em 1959, escreveu definitivamente seu nome nos anais quando 
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construiu a “ Porcelana de Monte Sião”, indústria que levou o nome da cidade para 

todo o Brasil, tornando-se conhecida por ser a única a produzir a porcelana 

artesanal azul e branca no país e exterior com suas peças de rara beleza e 

qualidade inigualáveis.Tanto que, em 2013 foi aprovado pelo Conselho Municipal do 

Patrimônio Cultural de Monte Sião, o Registro do  “Bem Imaterial Porcelana de 

Monte Sião”, por seu valor histórico, cultural e artístico. 

Como homem público, esteve à frente da Prefeitura entre 1963 e 1966, 

realizando inúmeras obras de infraestrutura como asfaltamento, pavimentação e 

melhoria da rede elétrica que beneficiaram não só os moradores, mas que 

contribuíram sobremaneira para o acesso de turistas, empresários e comerciantes, 

provenientes de diversas outras cidades, interessados em conhecer e comercializar 

a porcelana ímpar, ali fabricada. 

Advogado por formação, atuou ainda na área, chegando ao cargo de 

Promotor de Justiça em Silvanópolis, por mais de 17 anos e ainda, por mais de 3 

anos em Ouro Fino, onde finalmente se aposentou. 

Casado com Mafalda Zucato Pocai, professora aposentada, deixa 5 filhos: 

Mário Augusto, Maria Antonieta, Maria Irene, Alexandre Alvarenga e José Pocai 

Junior.  

Mais que um exemplo de chefe de família, homem público e grande 

profissional, José Pocai deixa a todos que tiveram o privilégio de com ele conviver a 

imagem de um homem íntegro, cordato, excelente esposo e  grande amigo.  

À família, amigos e todos os cidadãos de Monte Sião, meus mais sinceros 

sentimentos. 

Era o que tinha dizer Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares. 
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VII - ENCERRAMENTO 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Nada mais havendo a tratar, vou 

encerrar a sessão. 

 O SR. PRESIDENTE (...) - COMPARECEM MAIS OS SRS.: 

 DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.: 

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Encerro a sessão, convocando 

Sessão Deliberativa Extraordinária para hoje, terça-feira, dia 24 de março, às 20 

horas e 1 minuto com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

(Encerra-se a sessão às 20 horas.) 


