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VITOR VALIM-PMDB -CE 

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

PEQUENO EXPEDIENTE 
PEQUENO 
EXPEDIENTE 
DISCURSO 

 

Sumário 

Apoio aos trabalhos do Juiz Federal Sérgio Moro e aos Procuradores da 

República vinculados à Operação Lava-Jato. Anúncio de não votação pelo 

orador de proposta de reforma da Previdência até a extinção de salários acima 

do teto no serviço público federal. Solicitação à população brasileira de 

repúdio à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF de descriminalização do 

aborto. 

 

O SR. VITOR VALIM (Bloco/PMDB-CE. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, demais Parlamentares, quero aqui manifestar meu apoio à 
Operação Lava-Jato, ao Juiz Sérgio Moro e a todos os Procuradores 
que vêm tirando uma série de corruptos de circulação, tanto 
empresários como servidores públicos. 

Apoiei as medidas de combate à corrupção, inclusive aquela que 
penalizava juízes e promotores corruptos, mas, se a sociedade 
entende que essa medida atrapalharia a Operação Lava-Jato, tenho 
toda a tranquilidade de rever a minha decisão. 

Sr. Presidente, já quero dizer de antemão que não votarei nenhuma 
reforma da Previdência enquanto existirem supersalários. Enquanto 
existem servidores que recebem mais de 100 mil reais, nós estamos 
aqui fazendo um acocho para os que ganham salário mínimo. 

Por fim, peço à população apoio contra a decisão arbitrária do 
Supremo Tribunal Federal de legalizar o aborto. Sou contra o aborto e 
quero manifestar aqui a minha posição. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado Vitor 
Valim. 
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CÂMARA DOS 
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PEQUENO EXPEDIENTE 
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DISCURSO 

 

Sumário 

Contrariedade à discriminação contra policiais e bombeiros militares estaduais 

no bojo de proposta de reforma da Previdência.  

 

O SR. ALBERTO FRAGA (DEM-DF. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, é exatamente sobre isso que eu vim falar. Eu não tenho a 
menor condição de votar essa reforma da Previdência, porque o 
Governo está criando duas categorias de militares: os de primeira 
classe e os de segunda classe. Os militares estaduais têm o mesmo 
regime jurídico dos militares federais, que são os das Forças Armadas. 

Portanto, se for mantido esse dispositivo que manda aplicar o art. 40 
para os militares estaduais, ou seja, para os policiais militares e 
bombeiros militares, nós vamos começar a nos mobilizar. Não 
podemos aceitar esse tipo de discriminação. 

Por isso, Sr. Presidente, eu lamento profundamente isso e confio no 
Presidente Michel Temer, na sua sensibilidade. Se não retirar esse 
dispositivo, certamente eu vou, mesmo sendo Governo, estar contra 
essa reforma da Previdência. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado 
Alberto Fraga. 
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CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

PEQUENO EXPEDIENTE 
PEQUENO 
EXPEDIENTE 
DISCURSO 

 

Sumário 

Inconformismo com relação ao conteúdo da proposta de reforma da 

Previdência da Presidência da República. Vinculação entre o desequilíbrio das 

contas públicas e a dívida da União, ante o volume de juros pagos ao sistema 

financeiro. 

 

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, quero expressar aqui a nossa total indignação 
com relação ao conteúdo da reforma da Previdência anunciada hoje e 
que terá como palco de discussão esta Casa. 

Sr. Presidente, os aposentados são os pobres do nosso País, são os 
trabalhadores do campo e da cidade. Os problemas que o País 
enfrenta relacionados ao equilíbrio das contas públicas estão, na 
grande maioria, vinculados à dívida pública, aos interesses dos 
banqueiros e dos rentistas. 

Portanto, Sr. Presidente, eu peço a V.Exa. que considere como lido 
pronunciamento que expressa essa indignação, com dados. E rogo a 
V.Exa. que autorize a divulgação do mesmo nos meios de 
comunicação desta Casa. 

Muito obrigado. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero lamentar mais um 
atentado aos direitos dos trabalhadores, intitulado pelo Governo 
ilegítimo como "Reforma da Previdência", que nada mais é do que um 
conjunto de regras para tirar direitos consagrados da população 
brasileira, garantidos pela Constituição Cidadã de 1988. 

O Ministro Padilha, tempos atrás, durante entrevista ao Fantástico, 
emitiu uma frase que sintetiza o pensamento do Governo usurpador. 
Disse ele: "A Constituição não cabe no orçamento, e as consequências 
dessa diretriz, de inspiração economicista e neoliberal, deu origem a 
uma verdadeira "caixa de maldades", repleta de PECs, MPs, PLPs e 
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outras medidas. 

O ajuste fiscal e a reforma da Previdência estão entre as muitas 
iniciativas que, segundo o mesmo personagem, constituem "um 
remédio amargo para colocar o Brasil nos trilhos". Poucos discordam 
da necessidade de se praticar algumas reformas. Contudo, essas 
mudanças não podem onerar somente a base da pirâmide social, bem 
como não podem "matar o paciente para curar a doença". 

No caso da Previdência Social, como em outras frentes, o Governo 
ilegítimo se faz valer de falácias para convencer a população e quase 
sempre o faz com o apoio da mídia comprometida com a plutocracia. 

Primeiramente não é correto se falar em déficit da Previdência, mas da 
Seguridade Social. A Constituição Federal prevê um orçamento da 
Seguridade Social que compreende a Previdência, a assistência social 
e a saúde, financiados por recursos comuns, oriundos das 
contribuições de seguridade social e destinados ao custeio das 
aposentadorias e pensões, dos programas de assistência social e da 
saúde. 

Em seguida, é importante colocar que não existe sequer um orçamento 
da Previdência Social que permita identificar o déficit propalado pelo 
Governo. Ao contrário, dados divulgados pela Associação Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP) apontam que a 
Seguridade Social, historicamente, tem saldo financeiro superavitário e 
não deficitário, como vem divulgando a mídia tradicional e a gestão 
temerária. De acordo com o estudo, os superávits dos últimos 3 anos 
foram: ano de 2013, R$ 76,2 bilhões; ano de 2014, R$ 53,8 bilhões; 
ano de 2015, R$ 23,9 bilhões. 

Assim, tudo indica que existem propósitos ocultos nas diversas 
medidas da citada "caixa de maldades". Por que nada falam sobre os 
gastos com os juros, que no ano passado corresponderam a 8,3% do 
PIB brasileiro (cerca de R$ 450 bilhões)? Além disso, por que não 
enfrentam a flagrante injustiça tributária? 

Informações disponíveis mostram que quem ganha mais de 160 
salários mínimos/mês tem 65,8% dos seus rendimentos isentos de 
tributação federal. Fica evidente que há um favorecimento do 
"rentismo", bem como um injustificável beneplácito tributário para com 
os mais ricos. Daí emerge outra pergunta: o que realmente cabe e o 
que não cabe no Orçamento? 

Estranhamente o Governo, enquanto pensa em cortar gastos, não leva 
em conta que os recursos da Previdência é que movimentam a 
economia da grande maioria dos Municípios. Em 71,8% do total de 
cidades brasileiras, o pagamento dos benefícios supera os repasses do 
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Fundo de Participação dos Municípios. 

Seria socialmente muito mais justo e efetivo se optassem por 
racionalizar as isenções e, principalmente, se atacassem de fato a 
sonegação. Consta que a chaga da sonegação correspondeu em 2015 
a R$ 420 bilhões. 

Em outra frente, desta feita em relação à estrutura organizacional, o 
Governo promoveu o fatiamento da estrutura da Previdência, dos 
Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento Social, afetando 
profundamente a assistência social. As associações de classe 
denunciaram essas medidas como manobras para enfraquecer e 
sucatear a Previdência Social, abrindo as portas para um futuro 
processo de privatização ou até mesmo de uma redução drástica no 
teto dos valores pagos por meio do INSS. 

Enfim, resumo da ópera, bufa da reforma da Previdência, anunciada 
pelo próprio Temer: para os mais pobres, mais tempo de contribuição, 
benefícios menores e por menos tempo, enquanto mantém privilégios 
para os mais ricos. 

Eu rogo a V.Exa., portanto, Sr. Presidente, que receba como lido este 
pronunciamento e lhe dê divulgação nos meios de comunicação desta 
Casa. 

Era o que tinha a dizer. 
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CÂMARA DOS 
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PEQUENO EXPEDIENTE 
PEQUENO 
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DISCURSO 

 

Sumário 

Associação a pronunciamento do Deputado Alberto Fraga sobre contrariedade 

à discriminação contra policiais e bombeiros militares estaduais no bojo de 

proposta de reforma da Previdência. Encontro do orador com Vereadores e 
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líderes partidários dos Municípios de Guaraí e Palmeirópolis, Estado de 

Tocantins.  

 

O SR. CARLOS HENRIQUE GAGUIM (Bloco/PTN-TO. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, nobres pares, eu gostaria de fazer coro com 
as palavras do Deputado Alberto Fraga na questão da Polícia Militar 
dos Estados. Falo, em especial, da polícia de Tocantins, que é a 
melhor do Brasil. São homens e mulheres dedicados à Corporação, 
que vem fazendo a sua parte. Apesar da dificuldade, a Polícia Militar, o 
Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil de Tocantins têm contribuído para 
a segurança de Palmas e do nosso País. 

Então, Deputado Alberto Fraga, estamos juntos nesta luta. Vamos 
conversar com nossos Líderes para reverter essa situação. 

Quero dizer também que estive hoje com os líderes lá de Guaraí - 11 
Vereadores - e de Palmeirópolis. Aquela equipe veio nos visitar, e nós 
estamos dando apoio a esse pessoal, pois é nossa obrigação. 

Peço que minhas palavras sejam registradas no programa A Voz do 
Brasil e nos meios de comunicação desta Casa. 

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

 

Sumário 

Cumprimentos ao Presidente da República, Michel Temer, pelo 

encaminhamento à Câmara dos Deputados de proposta de emenda à 

Constituição sobre reforma previdenciária. Pesar pela decisão do Ministro 

Marco Aurélio Mello, do Supremo tribunal Federal - STF, sobre suspensão do 

Senador Renan Calheiros da Presidência do Senado Federal, com risco de não 
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votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 241, de 2016. 

 

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero cumprimentar o 
Presidente Michel Temer, que enviou a esta Casa - e teve a coragem 
de fazê-lo - a PEC que trata da reforma da Previdência. É fazer e fazer, 
mudar e mudar ou, daqui a 6 anos, não terá dinheiro para pagar aos 
aposentados, nem para pagar a folha de pessoal, nem para investir na 
saúde e na educação. Em 20 anos, todo o Orçamento será para pagar 
à Previdência. 

Em segundo lugar, quero lamentar a atitude do Ministro Marco Aurélio, 
que cometeu dois pecados. O primeiro foi a intervenção em outro 
Poder. Não vou discutir o mérito das questões relativas ao Senador 
Renan Calheiros, mas esta foi uma nova intervenção no Parlamento. O 
Poder influenciou e foi uma decisão monocrática. Segundo pecado: o 
Ministro não teve a visão do contexto nacional. Nós estamos fazendo 
um grande esforço para ajustar a economia, e ele afasta o Presidente 
do Senado, o que pode colocar em perigo a votação da PEC 241. Eu 
tenho confiança no poder do Senado! 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Eu também tenho confiança, 
Deputado. O pronunciamento de V.Exa. será divulgado no programa A 
Voz do Brasil. 
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Esclarecimentos sobre o voto do orador favorável ao projeto de lei sobre 

medidas de combate à corrupção. Defesa de penalização de juízes e promotores 

em casos de abuso de autoridade. Condicionamento de votação da proposta de 

reforma da Previdência à revisão de supersalários do poder público. 

 

O SR. VITOR VALIM (Bloco/PMDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do 
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orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, quero voltar a 
tocar em um assunto muito polêmico que está sendo bastante 
divulgado nas redes sociais e em todo o tipo de mídia - escrita, falada, 
televisiva -, que é o combate à corrupção. 

Este Parlamentar votou a favor do combate à corrupção, no sentido 
amplo da palavra, e, inclusive, a favor do combate à corrupção no 
Judiciário e no Ministério Público. 

Vou dar exemplos muito claros e recentes do meu Estado, para trazer 
a realidade do meu Ceará. Tivemos três desembargadores vendendo 
sentença a traficantes; em algumas cidades, como Morada Nova e 
outras, o juiz estava mancomunado com pessoas que não têm conduta 
ilibada. 

Eu votei por apenar juiz e promotor, por responsabilizar aqueles que 
vierem a transgredir a lei, não para atrapalhar a Operação Lava-Jato, 
em hipótese alguma. Contam com o meu apoio o juiz Sérgio Moro e os 
procuradores que vêm fazendo um brilhante trabalho no combate à 
corrupção, tanto com relação aos corruptos quanto aos corruptores, 
tanto da classe política como da classe empresarial. Eles vêm 
investigando figuras que eram intocáveis, como ex-Governadores, 
Senadores da República e tantos empresários que, inclusive, figuravam 
entre os mais ricos do País. 

Esse sentimento foi o que norteou o meu voto pela penalização tanto 
de juízes como de promotores. Mas a sociedade compreendeu de 
forma diferente: compreendeu que esta Casa e este Parlamentar 
queriam atrapalhar a Operação Lava-Jato. 

Eu tenho muita tranquilidade e humildade, se a sociedade assim está 
compreendendo, de rever as minhas decisões. Tenho muita 
tranquilidade e serenidade, porque o meu patrão são os eleitores do 
meu Estado do Ceará. 

Falando em Operação Lava-Jato, vejo que agora o meu Estado volta a 
estar em evidência. O Senador Sérgio Machado, um ladrão, réu 
confesso, amigo de algumas figuras da elite - se podemos chamar 
assim - da política brasileira, disse que vai devolver 100 milhões de 
reais, mas hoje goza o privilégio de ficar numa mansão com mais de 
dez suítes, de frente para o mar. Será que essa é a punição devida a 
esse homem que sangrou tanto a Nação? 

Quero abordar outro ponto. Aviso ao Governo, do qual faço parte, aviso 
ao Sr. Presidente Michel Temer que eu não voto nenhuma reforma da 
Previdência se não houver uma reforma que atinja os supersalários 
daqueles que trabalham em todos os órgãos deste País. 
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Senhoras e senhores que me assistem e me ouvem, há gente que está 
ganhando um salário de 100 mil reais, 140 mil reais. Não tenho nada 
contra quem quer ser rico, mas que vá para a iniciativa privada. Não se 
torne milionário com salários públicos! 

Tem que ser aplicado com a máxima urgência, e na ordem de 
prioridade, o corte dos supersalários. Como o povo que está em casa 
vai ver isso? Ora, a classe política está querendo aumentar 5 anos no 
tempo de serviço da classe trabalhadora que ganha 1 salário mínimo e 
não quer mexer nos benefícios daqueles que gozam de uma série de 
privilégios, que se beneficiam de uma série de penduricalhos e que 
ganham salários de mais de 100 mil reais? Isso vai trazer nova 
polêmica para esta Casa. 

Então, aviso ao Governo que não votarei reforma da Previdência 
enquanto não for votado o teto e até ele ser cumprido neste País por 
todos os órgãos, sejam eles do Legislativo, do Executivo, do Judiciário 
ou do Ministério Público. Não podemos mais nos calar perante esse 
desmando. 

Quero lamentar algumas decisões equivocadas como a de imputar a 
este Parlamentar a vontade de querer atrapalhar a Operação Lava-
Jato. Então, aqui fica esse registro. 

Sr. Presidente, quero dirigir-me não a V.Exa., mas ao Presidente 
Rodrigo Maia, que, a meu ver, foi falho - e muito falho - na condução da 
matéria e na resposta à sociedade. Falo publicamente e vou dizer 
pessoalmente ao Presidente Rodrigo Maia que votei uma série de 
matérias positivas depois de meia-noite, mas digo, de antemão, que 
não voto mais nada, pode ser o que for, a partir de meia-noite. 

Digo isso, Sr. Presidente, Deputado Carlos Manato, olhando para 
V.Exa., mas queria que estivesse sentado aí o Sr. Presidente Rodrigo 
Maia. Não votarei mais, para depois não recebermos a pecha de que 
estamos votando, na calada da noite, medida A ou medida B e para 
ficarem bem claras as minhas posições. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Nobre Deputado, eu tenho 
muita tranquilidade para sentar aqui e ouvir V.Exa., porque uma das 
minhas propostas foi a de que a Ordem do Dia começasse às 
16h30min. 
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Sumário 

Indignação com a inclusão de militares da Polícia Militar, do Corpo de 

Bombeiros e das Forças Armadas na proposta de reforma previdenciária 

enviada ao Congresso Nacional pelo Governo do Presidente da República, 

Michel Temer. 

 

O SR. SUBTENENTE GONZAGA (PDT-MG. Sem revisão do orador.) - 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Presidente Michel Temer 
traiu os policiais e bombeiros militares do Brasil, traiu os militares das 
Forças Armadas! 

Era a manifestação, até ontem à noite, da Presidência da República 
que os militares ficariam de fora do texto da proposta de reforma da 
Previdência, que seriam tratados em lei específica, como a 
Constituição Federal define. Para a nossa surpresa hoje, vimos que o 
texto só preserva o direito dos Estados de regularem as regras de 
transição. Nada mais. Nada mais os Estados poderão fazer. 

Cito uma máxima conhecida de todos: "Na guerra, a traição se pune é 
com a morte." Neste momento, para nós, o Presidente da República 
declarou guerra, uma vez que traiu fragorosamente aquilo com o que 
se comprometeu conosco até esta manhã. 
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Sumário 

Inconformismo com o descumprimento, pelo Presidente da República, Michel 

Temer, de acordo acerca da garantia da aposentadoria especial paras policiais e 

bombeiros militares no bojo de proposta de emenda à Constituição relativa à 

reforma da Previdência. 

 

O SR. MAJOR OLIMPIO (SD-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, fazendo coro com a manifestação 
do meu irmão de luta, o Deputado Subtenente Gonzaga, quero dizer 
quer essa é uma tremenda traição. 

Nós estivemos juntos com próprio o Presidente da República, e ele 
próprio disse: "Fui Secretário de Segurança Pública em São Paulo por 
duas vezes. Tenho um carinho mais do que especial para com os 
policiais militares e bombeiros militares". Nós vimos agora, está na 
proposta de emenda à Constituição, a PEC da tragédia do servidor 
público neste País. Está se falando no texto da PEC exatamente na 
regra geral: 65 anos para o serviço policial. 

Em uma medida provisória que tratava da questão das pensionistas, 
nós alertamos: "Vai chegar às esposas de PMs a notícia de morte em 
serviço". E a Câmara votou essa matéria, e agora isso consta na 
Constituição. 

Se é para ficar assim, Sr. Presidente, as entidades nacionais, a 
ANASPRA - Associação Nacional de Praças e a FENEME - Federação 
Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais estão reunidas 
dizendo: "Então, vamos pegar logo assinaturas para uma PEC que 
desmilitarize as polícias militares". 

Nós queremos ser celetistas. Nós queremos o direito à greve. Se for 
para ir à luta, nós vamos à luta. As polícias militares e os bombeiros 
têm dado sustentação a este País, na podridão dessa política sórdida 
de governo corrupto nos últimos 2 anos. E a praga que se vê agora é a 
traição do Governo! 

Nós vamos para o pau! Não vamos aceitar isso nunca! 

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

Usurpação de competência do Poder Legislativo pelo Supremo Tribunal 

Federal. Ameaça ao Estado Democrático de Direito. Contrariedade à proposta 

da Presidência da República de reforma previdenciária. 

 

O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (PR-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este País 
está em desordem e a legislação não está sendo cumprida. Todo 
Poder acha que deve legislar. O Legislativo é o único que não está 
legislando, e, quando o faz, é trucidado. Parece que o Poder 
Legislativo não está legislando corretamente. Eu acho que não. Tudo 
tem seu tempo. Portanto, as coisas devem ser feitas em seu tempo. 

O art. 2º da Constituição está completamente esfacelado. O Supremo 
Tribunal Federal, descumprindo a Constituição, pela qual deveria zelar, 
afasta liminarmente, por meio de decisão monocrática, o Presidente de 
um dos Poderes da República. No art. 2º da Constituição, está dito que 
os Poderes são independentes e harmônicos entre si. Um Poder não 
pode chegar aqui e dizer: "Olhe, você não vai votar hoje a matéria 
sobre abuso de autoridade, não! Sabe por quê? Porque estou 
afastando você! Eu sou o Poder Judiciário e posso fazer isso". 

Não é assim que se procede. As coisas têm que seguir os preceitos 
constitucionais. Não se pode, ao bel-prazer, monocraticamente, achar 
que tem a prerrogativa de afastar o Chefe de um Poder. Daqui a pouco 
o Estado Democrático de Direito vai acabar. 

É por isso que o Primeiro Comando da Capital está tomando conta do 
País. Se os próprios Poderes não seguem a legislação, imaginem se o 
crime vai segui-la. É claro que não! E a consequência já se observa: o 
PCC está mandando no País. O crime se organizou de tal maneira que 
manda em todo o País. 

É disso que trata o pronunciamento que pedi há pouco que fosse 
considerado como lido. O crime está mandando no País. Há desvio 
relativamente a todas as leis. Todo o ordenamento jurídico não está 
sendo cumprido. E os primeiros a descumpri-lo são os Poderes da 
República. Os Poderes estão descumprindo a legislação. 

Quem tem o dever de garantir a Constituição da República realmente 
deve garanti-la, não pode a toda hora usurpá-la, desviá-la de seu 
caminho. E não é de hoje que isso vem acontecendo. É por isso que o 
País está nesta bagunça. 

De antemão aviso ao Poder Executivo: eu não vou votar a reforma da 
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Previdência. 

Todo ano, desde o Governo Fernando Henrique Cardoso, vem-se 
mudando a Previdência neste País. Tudo vai para as costas dos 
aposentados. Meteram a mão no dinheiro da Previdência, e agora 
querem arrumá-la. Como? Dessa maneira, tirando do aposentado, 
tirando direitos do trabalhador? Mudam a regra aos 49 minutos do 
segundo tempo. Sempre foi assim. Por que o País tem que sofrer isso? 

Eu não voto contra aposentado, contra trabalhador! Para a reforma da 
Previdência, não contem comigo! Se quiserem me expulsar do partido, 
podem me expulsar! Mas eu não vou votar contra o trabalhador, 
tampouco contra aposentado. 

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que permita a divulgação deste 
pronunciamento no programa A Voz do Brasil e pelos meios de 
comunicação da Casa. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado, nobre Deputado. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Apoio do orador à Operação Lava-Jato e ao projeto sobre o estabelecimento de 

medidas de combate à corrupção. Declaração de voto contrário à proposta da 

Presidência da República de reforma previdenciária. Pedido à população de 

apoio na luta contra a descriminalização do aborto. 

 

O SR. VITOR VALIM (Bloco/PMDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, quero deixar bem clara aqui a minha posição 
de apoiar o Juiz Sérgio Moro e os procuradores nessa importante 
missão em que eles estão, que é a Operação Lava-Jato, que prendeu 
uma série de políticos e empresários que vinham roubando o dinheiro 
público. 

Apoiei as medidas de combate à corrupção, como aquela que pune 
juízes e promotores que agirem fora da lei. 

Recentemente, no Estado do Ceará, três desembargadores vendiam 
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sentenças para traficantes. Tivemos uma situação duvidosa na cidade 
de Morada Nova. Então, foi isso o que me motivou. Todavia, se a 
população entender que isso irá prejudicar a Operação Lava-Jato - e 
sou funcionário do povo -, se o povo entender que isso vai atrapalhar, 
eu terei muita tranquilidade em rever minha decisão. 

Quero deixar bem claro aqui que não voto a reforma da Previdência, 
enquanto houver supersalários. Também peço apoio da população na 
luta contra o aborto, tendo em vista que o Supremo determinou que 
aborto até o terceiro mês não é crime. 
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CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

PEQUENO EXPEDIENTE 
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EXPEDIENTE 
DISCURSO 

 

Sumário 

Ilegitimidade do Governo Michel Temer. Contrariedade à proposta da 

Presidência da República de reforma previdenciária.  

 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, quero aqui dizer que o Governo atual não tem 
nenhuma legitimidade nem para fazer reformas, nem para continuar na 
Presidência, por dois motivos: primeiro, o seu histórico, já que Michel 
Temer não foi eleito pelo voto direto, foi por um atalho; e, segundo, 
pelo seu comportamento. 

A cada semana caem Ministros eivados com denúncia de corrupção. 

Quer-se fazer uma reforma da Previdência que mexe com a vida das 
pessoas para pior: elas só poderão se aposentar depois dos 65 anos 
de idade; o agricultor vai precisar dar a sua contribuição, mesmo sem 
ter recursos para fazê-lo; vão igualar a mulher com o homem; vão 
passar de 65 anos para 70 anos a idade mínima para recebimento do 
BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada da Assistência 
Social, e ainda desvinculá-lo do salário mínimo, o que é um atentado. 

Quando é mínimo, fica no mínimo, mas, no teto, não se mexe, sempre 
são mantidos os privilégios. 

Por isso sou totalmente contra essa reforma. Não tem legitimidade. 
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Eleições diretas! 
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CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

PEQUENO EXPEDIENTE 
PEQUENO 
EXPEDIENTE 
DISCURSO 

 

Sumário 

Envio, pelo Poder Executivo, de proposta de reforma da Previdência. 

Necessidade de aprofundamento dos debates sobre o tema.  

 

O SR. ROBERTO DE LUCENA (PV-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o assunto que me traz à tribuna 
nesta oportunidade é a reforma da Previdência. Finalmente, o Governo 
encaminhou para esta Casa a sua proposta de reforma previdenciária. 

No entanto, essa reforma aqui chega sem ter sido exaustivamente 
discutida com a sociedade, como o Governo deveria ter feito. Esse 
papel caberá, portanto, a esta Casa, ao Congresso Nacional. 

Não é possível tratarmos de um tema dessa magnitude, dessa 
importância, sem que o façamos. É por isso que essa agenda não pode 
ser analisada de forma açodada. Essa não pode ser uma agenda 
tocada de qualquer maneira, ao calor dos temas que têm sido tratados 
aqui no Parlamento e com um cronograma absolutamente apertado. 

Quero externar aqui a minha compreensão da absoluta necessidade de 
enfrentarmos a reforma previdenciária. Ela é imprescindível. Trata-se, 
na verdade, de responsabilidade: ou nós paramos e enfrentamos esse 
problema agora ou daqui a alguns anos a sociedade brasileira como 
um todo pagará muito caro pela nossa omissão, pela nossa 
inconsequência e pela nossa irresponsabilidade. 

No entanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, este tema 
precisa ser enfrentado pela perspectiva da sociedade. Deve-se dar 
oportunidade a todos os segmentos e a todos os setores de se 
manifestarem, buscando-se, inclusive, tratar da matéria não apenas em 
razão do eventual rombo da Previdência que se apresenta neste 
momento. 

Algumas etapas devem ser vencidas. Primeiro, a Previdência precisa 
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cobrar dos grandes devedores volumes importantes, e esses 
devedores são grandes grupos econômicos do nosso País. É 
importante que se terceirize essa cobrança, oferecendo-se, inclusive, à 
iniciativa privada a possibilidade de participar dessa operação com a 
tecnologia, a capacidade e a velocidade de que dispõe.  

A venda de imóveis ociosos da Previdência em todo o Brasil, que são 
em número importante, também é necessária. Há um grande número 
de recursos que podem ser aportados à Previdência dessa forma. 
Vamos rever as desonerações. É absolutamente importante que se 
rediscuta esse assunto. Por fim, a previdência rural precisa ser inserida 
no espectro da assistência social, e não da Previdência em si. 

Sr. Presidente, por convicção, nós temos votado aqui juntamente com 
o Governo os assuntos de interesse do País. Eu quero aproveitar e 
fazer o registro de dois papéis que assumo nesta Casa: primeiro, de 
Presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa - CIDOSO, para quem esse tema é imprescindível, vital e 
importante; segundo, de Vice-Presidente da União Geral dos 
Trabalhadores, e não abrimos mão de discutir essa questão. No 
entanto, nós não votaremos absolutamente nada que venha a subtrair 
direitos dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas, e nada 
que venha a frustrar a expectativa de direito daqueles que têm 
construído com o seu trabalho a riqueza deste País. 

Portanto, Sr. Presidente, está feito o nosso registro. Vamos discutir a 
reforma da Previdência, mas não na velocidade que o Palácio espera 
que esta Casa imprima a essa agenda. Vamos fazê-lo com 
consciência, com responsabilidade, e trabalhando uma nova 
Previdência para aqueles que, a partir de agora, entrarão no mercado 
de trabalho, entrarão no sistema. 

Obrigado, Sr. Presidente.  

Era o que tinha a dizer. 
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CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

PEQUENO EXPEDIENTE 
PEQUENO 
EXPEDIENTE 
DISCURSO 

 

Sumário 

Crítica à proposta de reforma da Previdência, do Governo do Presidente da 

República, Michel Temer, em prejuízo do trabalhador. Defesa de debate dos 

lucros do sistema financeiro e da taxação de grandes fortunas. 

 

O SR. ROCHA (PSDB-AC. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. 
Presidente. 

Eu vou ser breve. Eu queria só fazer o registro de que, ao que tudo 
indica, nos próximos dias, esta Casa vai analisar um projeto que é de 
extrema relevância para o povo brasileiro. Refiro-me à reforma da 
Previdência. 

Sr. Presidente, pelas informações que me chegam, as conclusões que 
eu tiro são de que o Governo não quer a aprovação desse projeto. Eu 
digo isso por um fato muito simples: o Governo tem a chance de fazer 
diferente do Governo que ele sucedeu; o Governo tem a chance de 
corrigir as distorções que foram praticadas durante os 13 anos de 
Governo do PT, mas parece que está caminhando no mesmo rumo. 

Não dá para se discutir uma reforma da Previdência, Sr. Presidente, 
cuja conta vai, única e exclusivamente, para as costas do trabalhador 
brasileiro. Não dá para se discutir uma reforma da Previdência na qual 
só o trabalhador, seja ele da iniciativa privada, seja ele do serviço 
público, vai arcar com o ônus do que aconteceu durante os últimos 
anos. 

Está na hora de se discutir, Sr. Presidente, o lucro dos bancos, como 
muito foi propalado nesta Casa, a taxação das grandes fortunas. Essa 
conta, Sr. Presidente, da reforma da Previdência, não tem que ficar só 
nas costas de uma parcela específica - neste caso, dos trabalhadores 
brasileiros -, mas tem que ser dividida por todos. 

Sr. Presidente, da forma como vem, da forma como se noticia, essa 
reforma da Previdência não terá o meu voto. Não dá para se fazer uma 
reforma jogando nas costas do trabalhador a conta de todo o 
desgoverno que aconteceu na Previdência do Brasil. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Agradeço a compreensão. 
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CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

PEQUENO EXPEDIENTE 
PEQUENO 
EXPEDIENTE 
DISCURSO 

 

Sumário 

Protesto contra a destituição do Senador Renan Calheiros da Presidência do 

Senado Federal pelo Supremo Tribunal Federal. Solicitação ao Presidente 

interino do Senado Federal, Senador Jorge Viana, de retira de pauta da 

Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de 2016, sobre a instituição do Novo 

Regime Fiscal. 

 

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, mais uma vez deixo como lido o meu discurso, desta vez 
protestando contra a intervenção do Supremo Tribunal Federal no 
Senado. Essa já é a segunda vez. Isso causa instabilidade neste País. 

Peço ao atual Presidente do Senado, Jorge Viana, se assim se 
consolidar, que possa organizar e frear essa pauta desastrosa do 
Senado, que acaba com este País: a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 55, de 2016 - já votada nesta Casa como Proposta de 
Emenda à Constituição nº 241 - e a reforma da Previdência. Essa 
pauta não é de interesse nacional. Eu espero que o Senador Jorge 
Viana, se assumir a Presidência do Senado, possa fazer com que essa 
pauta fique para 2017, a fim de que possamos discuti-la mais e a 
sociedade possa entendê-la melhor. 

Era o que eu queria registrar, pedindo a divulgação de meu 
pronunciamento no programa A Voz do Brasil. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos que nos acompanham 
pelos veículos de comunicação da Casa, desde que resolveram aderir 
ao golpe de vingança de Eduardo Cunha contra a Presidenta 
legitimamente eleita, as duas Casas do Congressos Nacional não 
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tiveram sossego. 

Ao quebrar a tênue harmonia entre os Poderes, golpeando a 
democracia, o Congresso Nacional deu a senha para que o Judiciário, 
legitimamente ou não, interviesse agora, e somente agora, de forma 
contundente sobre o Legislativo. 

Antes do golpe, os processos de Cunha e Renan estavam 
adormecidos. Depois do golpe, houve uma rapidez espantosa! São 
como cartas de baralho: foram guardadas até o momento exato de 
serem descartadas. É como na música Cartomante, de Ivan Lins, 
eternizada por Elis Regina: 

Cai o rei de Espadas 

Cai o rei de Ouros 

Cai o rei de Paus 

Cai não fica nada!! 

Não pensem que estou agora, num sentimento de vingança, 
escarnecendo da sorte alheia. O momento é gravíssimo. Muito embora 
eu nada tenha contribuído para o estado atual de coisas, mesmo assim 
muito me preocupam as sombrias previsões sobre onde este golpe vai 
desembocar. 

Felizmente, a saída, ainda temporária, mas que se pode tornar 
definitiva, nos traz para a Presidência do Senado um Parlamentar sério 
e de postura reconhecidamente equilibrada. O petista Jorge Viana 
certamente devolverá a independência ao Senado frente aos demais 
Poderes. Seu traquejo político e seu senso de justiça social também 
ajudarão a refrear, quem sabe até estancar, a onda destruidora das 
conquistas sociais desenvolvidas a toque de caixa pelo governo 
golpista e encampada pelo Congresso.  

E é por isso mesmo que venho, em nome da maioria esmagadora da 
população brasileira, pedir ao nobre Senador Jorge Viana: retire, 
imediatamente, a PEC 55 de pauta. Da mesma forma, não facilite a 
aprovação da tenebrosa reforma previdenciária que Temer enviou ao 
Congresso. 
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CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

GRANDE EXPEDIENTE 
GRANDE 
EXPEDIENTE 
DISCURSO 

 

Sumário 

Defesa de amplo debate no Congresso Nacional sobre reformas propostas pelo 

Governo Federal para adequação às demandas da população brasileira. 

Compromissos do orador no exercício do mandato parlamentar. Expectativa de 

superação da crise institucional entre os Poderes da República.  

 

O SR. CAIO NARCIO (PSDB-MG. Sem revisão do orador.) - Agradeço, 
Sr. Presidente, pela concessão da palavra. 

Quero cumprimentar os pares, os colegas que nos acompanham aqui, 
os brasileiros que nos assistem de suas casas e, em especial, os 
mineiros, que me deram a condição de chegar até aqui. 

Caras amigas e caros amigos, há aproximadamente 2 anos, tive a 
oportunidade de chegar ao Congresso Nacional e assisti a um 
processo de transformação neste País. Participei intensamente dos 
movimentos de rua que tomaram conta das nossas praças, das nossas 
ruas, com suas reivindicações. A população brasileira aprendeu a se 
manifestar, a cobrar a responsabilização dos políticos e a cobrar o 
atendimento das suas necessidades e dos seus direitos. 

Advindo desse processo, cheguei como um jovem de 28 anos de idade 
à Câmara dos Deputados com o dever de ajudar a transformar o nosso 
Brasil, um País tão rico, tão cheio de oportunidades, mas que só perde 
para si mesmo. As grandes oportunidades têm sido perdidas por todos 
nós, mas temos o grande desafio de superá-las. 

A vinda para o Parlamento trouxe também a responsabilidade por 
essas transformações e pela superação dos desafios. O desafio da 
moralização do Brasil veio, em grande tom, pela Operação Lava-Jato, 
que transformou o País. A impunidade demonstrava ter chegado ao 
fim. Os trabalhos do Juiz Sérgio Moro e dos integrantes da Lava-Jato 
devolveram aos brasileiros a esperança de que poderia haver, sim, um 
país honesto e combate à corrupção. Nesse âmbito, o Brasil começou 
a desnudar todos os seus problemas. 

Daí vem o momento pelo qual passamos hoje, delicado, que exige 
acima de tudo serenidade, coragem e compromisso para enfrentarmos 
os nossos desafios. O momento é de crise. É de tanta crise que vemos 
Chefes de Poderes discutirem entre si, na imprensa ou nas redes 
sociais. Isso mostra o abismo em que estamos. Como prevê a 
Constituição, deve haver harmonia entre os Poderes e a 
responsabilidade entre si de dialogarem e respeitarem suas 
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atribuições. 

É o momento de corrigir os erros e de ter coragem para enfrentar todos 
esses desafios. Basta sabermos que, neste momento, a população 
espera de nós decisões que melhorem a vida dela. Hoje as pessoas 
estão preocupadas com a falta de emprego e com a dificuldade de 
sobreviver. 

Se esta Casa, se este País, se o nosso Presidente e se todos os que 
ocupam cargos públicos não compreenderem que nós não vamos fazer 
a reforma da Previdência se não começarmos a discutir os salários 
milionários e os abusos e absurdos que estão acontecendo, a 
população jamais compreenderá que estamos fazendo algo para 
melhorar o País. 

Se não tivermos a convicção de que as reformas que precisam ser 
feitas neste País precisam de reajustes e que nós, como Governo, 
temos que dar o exemplo e cortar na própria carne, nenhum cidadão 
brasileiro que está sofrendo vai concordar com as reformas. Aquele 
que deseja transformar algo precisa, antes de tudo, dar o exemplo. 

O PSDB como um todo não apoia o Governo do PMDB, apoia o Brasil, 
e não estará ao lado dos erros dele. Eu também não vim aqui para 
acompanhar os erros, apenas para participar de um momento de crise. 
Os homens de bem precisam se reunir para fazer a transformação. 

O grande desafio do Brasil passa pela reformulação da educação. Uma 
grande nação não vai jamais ser transformada se o primeiro foco, se o 
maior objetivo não for a educação. Somente através da educação nós 
teremos uma grande nação. Assim dizia Nelson Mandela: "A educação 
é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo". E a 
educação será também a mais poderosa arma para transformar o 
nosso País. 

Quero dizer também das importantes lutas que me trouxeram aqui e 
pautaram o meu mandato, como o combate ao câncer. 

Essa talvez seja a doença do século. Já atingiu a minha família e cada 
vez mais tem afetado os habitantes do nosso País. A luta pela 
prevenção precisa ser feita, porque só assim nós poderemos evitar o 
mal maior. O combate precisa ser feito com tecnologia e acima de tudo 
com investimento, para melhorar a qualidade do atendimento à saúde. 

Temos também a luta pelo meio ambiente, principalmente no tocante à 
responsabilidade com o uso da água. O Brasil é hoje uma caixa d'água 
e precisa usar isso não como privilégio, mas como responsabilidade, 
precisa dar exemplo de preservação dos seus recursos hídricos, 
precisa enfrentar esse assunto. 
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Há também a nossa luta por investimento em tecnologia, pois só ela vai 
transpor o País do patamar em que está, de produção primária, para o 
de grande exportador. O Brasil tem capacidade e competência para 
isso. 

É necessário agir com serenidade, coragem, paciência e justiça em 
relação a todos. Não adianta compreendermos que a corrupção está 
alastrada por todo o País hoje e não entendermos que ela funciona em 
cadeia que envolve todos os seus agentes. O político corrupto não será 
solto se o Poder Judiciário não estiver corrompido, pois o julgará. Se o 
promotor não estiver corrompido, ele o denunciará. Então, se não 
entendermos que o momento é grave, que o País deve ser passado a 
limpo e que a justiça deve ser feita para todos, nós jamais vamos 
transpor este momento. 

Quem dera se todos os juízes deste País fossem como o Juiz Sérgio 
Moro ou se todos os procuradores fossem como os da Força-Tarefa da 
Operação Lava-Jato. Não haveria mais problemas de corrupção no 
nosso País. A realidade, no entanto, não é essa. A realidade é que há 
distorções enormes em pauta e desafios que precisam ser 
enfrentados.  

Eu não fui enviado para a Câmara dos Deputados para fazer o que é 
fácil, eu fui enviado para cá para fazer o que é certo. Muitas vezes, o 
certo não é compreendido. Vale lembrar que, por muitas vezes, a 
maioria se equivocou. A maioria apoiou Hitler, a maioria apoiou a 
escravatura. Portanto, em muitos momentos, é importante ter coragem 
para assumir determinados temas, mesmo que sejamos 
incompreendidos. 

Vou citar uma frase do grande Mário Covas: "A verdade será sempre a 
minha arma política. (...) Asseguro, sem vacilação, que é possível 
conciliar política e ética, política e honra, política e mudança". Esta, 
sem dúvida nenhuma, é uma pauta que necessita da nossa ação. 

Além disso, o problema das drogas, que assolam a nossa juventude, 
também será combatido. É uma das bandeiras que nós estamos 
defendendo, seguindo o legado do grande Prof. Elias Murad, que lutou 
por essa causa em vida. 

Hoje, passados quase 2 anos deste mandato, é necessário que este 
Parlamento e este Deputado façam o mea-culpa dos equívocos que 
eventualmente tenham cometido. É importante que a sociedade, por 
meio das redes sociais, cobre, vigie e se manifeste, porque assim 
aprimora as nossas decisões e faz o Parlamento e o Brasil avançarem. 

Nem por isso todas as demandas das ruas devem ser tratadas como 
algo indiscutível. Pelo contrário. Devem ser debatidas à exaustão, para 
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que possamos vencer, com talento e com serenidade, a dificuldade. 

Estamos passando, sim, por um momento crítico. E eu poderia citar 
Churchill: "Um pessimista vê uma dificuldade em cada oportunidade; 
um otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade". Portanto, se o 
Brasil passa por um momento tão crítico, temos, então, a oportunidade 
de fazer desta crise um ambiente para mudar o nosso País, o que, 
acredito, está sendo feito. 

Para encerrar estas palavras e dar oportunidade aos colegas de 
fazerem apartes, eu quero citar o que Einstein dizia: "Insanidade é 
continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados 
diferentes". Portanto, façamos diferente. Tenhamos serenidade para 
fazer o que é certo e correção para ouvir a todos. 

Por fim, àqueles que nos assistem e que me cobraram durante esta 
semana e durante o meu mandato, algumas vezes com pouca 
tolerância e com pouca disposição para o diálogo, eu quero dizer que 
estarei sempre aberto ao diálogo, ao debate, pois assim é feita a 
discussão e se promove o avanço da democracia. 

Para encerrar, cito mais uma vez Churchill: "Coragem é o que é preciso 
para se levantar e falar. Coragem é também o que é preciso para 
sentar e ouvir".  

Vamos construir um novo país. Tenho certeza disso. 

Concedo um aparte ao nobre colega Deputado Rocha. 

O Sr. Rocha - Deputado Caio Narcio, eu queria aproveitar esta 
oportunidade, primeiramente, para cumprimentar V.Exa. e, mais do que 
isso, cumprimentar o povo mineiro, que mandou para esta Casa um 
grande Parlamentar, um jovem que certamente tem um futuro 
promissor na política brasileira. Esta Casa necessita de nomes 
valorosos, de pessoas que tenham a coragem de enfrentar as crises. E 
vivemos uma crise. V.Exa. tem-se destacado na bancada do PSDB 
nesse sentido. É com prazer e orgulho que venho dizer que tenho em 
V.Exa. um dos espelhos nesta Casa. Obrigado. 

O SR. CAIO NARCIO - Muito obrigado, Deputado Rocha, que também 
é sempre uma referência para todos nós. 

Vou conferir um aparte ao nobre Deputado Bruno Covas, recém-eleito 
Vice-Prefeito da maior cidade do País. 

O Sr. Bruno Covas - Deputado Caio Narcio, agradeço a V.Exa. pelo 
aparte. Eu queria parabenizá-lo pelo discurso que faz hoje no Grande 
Expediente. V.Exa. está sempre muito antenado e ligado aos anseios 
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da sociedade. V.Exa. tem-se destacado por trazer para cá a 
reivindicação e a voz das ruas de Minas Gerais e do País. V.Exa. não 
tem nenhum temor de falar constantemente com a população. Tanto é 
verdade que, recentemente, colocou em seu Facebook o número de 
seu celular particular e disse: "Não gostou do que eu fiz? Liga para 
mim, que vou explicar". A sua atitude mostra que política não se faz a 
cada 4 anos, quando há eleição, que política se faz a todo momento. A 
lição e o exemplo de V.Exa. eu levo para sempre. Tenho certeza de 
que, desses 2 anos como Deputado Federal - e no ano que vem serei 
Vice-Prefeito de São Paulo -, levo, sem sombra de dúvida, a saudade 
da amizade de V.Exa., que consegui conquistar nesse período. Muito 
obrigado. Parabéns por este discurso! 

O SR. CAIO NARCIO - Quero agradecer ao nobre Deputado Bruno 
Covas, que também é uma grande inspiração para todos aqui e faz 
valer o pedigree de seu avô e de sua família. Eu tenho certeza de que 
fará muita falta a este Parlamento. 

O Sr. Marcus Pestana - V.Exa. me concede um aparte, Deputado Caio 
Narcio? 

O SR. CAIO NARCIO - Concedo um aparte ao nobre Deputado Marcus 
Pestana. 

O Sr. Marcus Pestana - Ao cumprimentar V.Exa. pelo discurso desta 
tarde, eu relembro a sua trajetória, a sua intensa militância como 
Presidente da Juventude Tucana de Minas Gerais. Eu vi nascer toda 
essa energia cidadã que se traduz no vigor do seu mandato. Uma das 
coisas que mais têm-me preocupado nesta crise profunda que o Brasil 
tem vivido - e gostaria de fazer uma provocação para colher uma 
reflexão, porque V.Exa. traz o olhar da juventude -, uma das 
preocupações fundamentais que eu tenho é com a instalação da 
desesperança. Um povo que não tem esperança não tem fé, não pode 
reivindicar o futuro. Então, eu queria provocá-lo, com toda a sua 
experiência em militância por todo o Brasil, que se afunda numa 
profunda crise econômica e ética. A política, permanentemente, 
semana a semana, está gerando um noticiário que não torna o 
horizonte, para as novas gerações, alvissareiro. A minha provocação é 
a seguinte: como, a partir da sua experiência, V.Exa. enxerga a 
perspectiva da juventude brasileira diante do quadro brasileiro tão 
complexo? Deixo o meu cumprimento e essa provocação. 

O SR. CAIO NARCIO - Agradeço pelas palavras ao Deputado Marcus 
Pestana, também uma grande referência para todos nós.  

Para mim, é uma honra estar neste Parlamento ao lado de V.Exa. 
Falarei ao final do meu discurso no Grande Expediente sobre a 
questão postada. 
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Concedo um aparte ao nobre Deputado Mauro Pereira. 

O Sr. Mauro Pereira - Deputado Caio Narcio, grande representante do 
nosso Estado de Minas Gerais, quero falar em nome da bancada do 
PMDB. Do seu trabalho, da sua experiência, do seu dinamismo todo 
mundo já sabe. Eu quero falar da maneira como V.Exa. trata os seus 
colegas, os seus pares nesta Casa. Se um Deputado tem bom 
relacionamento com todos os partidos, com todas as pessoas, com 
todos os colegas Deputados, automaticamente, consegue ajudar o seu 
Estado. Muitas vezes, não é só o seu voto que vai fazer a diferença, 
mas o conjunto de votos, juntamente com o de V.Exa., que vai ajudar a 
resolver o problema da sua cidade, do seu Estado e do nosso País. 
Parabéns pela maneira amiga e humilde como V.Exa. trata os seus 
colegas! A bancada do PMDB tem orgulho de dizer que V.Exa. faz 
parte da bancada, apesar de ser do PSDB. 

O SR. CAIO NARCIO - Obrigado, nobre Deputado Mauro. Fico 
agradecido. V.Exa. também é uma grande inspiração para nós. 

Vou ouvir o aparte da Deputada Bruna Furlan e, em seguida, o do 
Deputado Rogério Marinho.  

A Sra. Bruna Furlan - Deputado Caio Narcio, gostaria de parabenizá-
lo pelo discurso e também pelo excelente trabalho que faz nesta Casa 
de Leis. V.Exa. dignifica a nossa bancada, a bancada do PSDB. Em 
nome das mulheres da bancada do PSDB, falo da nossa admiração, do 
nosso orgulho pela maneira como V.Exa. conduz o seu mandato. 
Embora jovem, V.Exa. tem uma grande bagagem. Eu tenho aprendido 
muito com V.Exa. nesta Casa, neste Parlamento. E quero deixar, 
então, o grande abraço dos paulistas, do nosso Governador, da nossa 
bancada e também da bancada de Deputados Estaduais de São Paulo, 
que acompanham o seu trabalho e querem parabenizá-lo. Deus o 
abençoe. Que V.Exa. tenha cada vez mais sucesso! Árvore boa dá 
bons frutos. Muito obrigada. 

O SR. CAIO NARCIO - Essa é uma realidade. A Deputada Bruna 
Furlan também tem pedigree.  

Agradeço a V.Exa. as palavras generosas. 

Concedo um aparte ao nobre Deputado Rogério Marinho. 

O Sr. Rogério Marinho - Agradeço a V.Exa., Deputado Caio Narcio. 
De maneira mais sucinta, digo a V.Exa. que esta Casa tem dado 
demonstrações reiteradas de civilidade e de democracia. E este é um 
momento em que pessoas como V.Exa., Deputado Caio, são muito 
importantes, porque é o momento em que a política está em xeque. A 
democracia, por mais imperfeita que seja, é a melhor solução. Estamos 
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assistindo a uma espécie de macarthismo no País. As pessoas têm 
pouca paciência e pouca profundidade no debate. Mais do que nunca, 
é importante que o diálogo se restabeleça, que as posições sejam 
colocadas com nitidez e que as pessoas tenham a possibilidade de 
estabelecer o seu juízo de valor. O entusiasmo que V.Exa. tem 
demonstrado aqui na Casa, a sua disposição para o debate, para o 
enfrentamento democrático, sem dúvida nenhuma, é um sopro que 
rejuvenesce o Parlamento. Espero que V.Exa. continue assim. É uma 
honra muito grande compartilhar o mandato com V.Exa. 

O SR. CAIO NARCIO - Agradeço as palavras ao nobre Deputado 
Rogério Marinho, meu Líder na Comissão de Educação, uma das 
maiores autoridades no tema, talvez o mais importante para a 
transformação do País. 

Muito obrigado pelas palavras. 

Concedo um aparte ao nobre Deputado Daniel Coelho. 

O Sr. Daniel Coelho - Deputado Caio Narcio, o entusiasmo de V.Exa. 
em fazer parte do Congresso Nacional, em tentar tirar o Brasil da crise, 
com certeza contamina todos nós de forma positiva. Quantas vezes eu 
vi V.Exa. colocar o seu coração, toda a sua emoção nesse microfone 
para defender os seus pontos de vista, mas sempre com respeito à 
democracia, sempre com a compreensão de que o debate pode ser 
duro, pode ser firme, mas nós não precisamos transformar os nossos 
adversários em inimigos. A discussão tem que se dar no campo das 
ideias, no campo das soluções, no campo da defesa daquilo em que se 
acredita. É muito bonito ver um Deputado jovem como V.Exa., de 
primeiro mandato, começar o seu primeiro discurso no Grande 
Expediente falando de temas difíceis. V.Exa. falou das reformas 
necessárias para o Brasil, V.Exa. teve coragem de falar da reforma da 
Previdência, que com certeza será um difícil debate que este Plenário 
enfrentará, mas um debate que precisa ser enfrentado. Esse é um 
compromisso com as futuras gerações do Brasil. Nós não podemos 
nos acomodar e achar que as decisões neste plenário devemos tomar 
pensando na nossa reeleição. Temos que tomar decisões aqui 
pensando nas gerações que virão, pensando no País. Este seu 
discurso mostra, em sua plenitude, que V.Exa. está, mais do que 
preocupado com o seu partido ou com o seu futuro como pessoa, 
acima de tudo preocupado com o Brasil. V.Exa. é um grande exemplo 
de Parlamentar. Eu tenho muito orgulho de ser seu companheiro de 
bancada. Tenho certeza de que V.Exa. dará muitas alegrias ao povo de 
Minas Gerais e ao País. 

O SR. CAIO NARCIO - Agradeço as palavras ao nobre Deputado 
Daniel Coelho, uma grande revelação da política nacional.  
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Nesses 2 anos também V.Exa. foi uma grande inspiração para nós. 

Terei agora o orgulho de ouvir o nobre Deputado Bonifácio de Andrada. 
Reconheço que, das convivências que tenho a oportunidade de ter 
nesta Casa, a de V.Exa. é um privilégio único. E por isso eu agradeço 
todos os dias da minha vida. 

O Sr. Bonifácio de Andrada - Caro colega, quero dizer que o privilégio 
é todo meu. Aliás, V.Exa. é uma personalidade de altas qualidades, 
com um patriotismo muito acentuado, uma disposição de luta pouca 
conhecida, sobretudo com um posicionamento aqui dentro da Casa de 
acordo com os melhores interesses do povo mineiro. V.Exa., com a sua 
presença aqui, não só representa o povo de agora, mas também o 
futuro do Estado de Minas Gerais e deste País. Aceite V.Exa. minhas 
congratulações, sobretudo a certeza da nossa grande admiração pela 
sua atuação de homem público, pela sua disposição e pela sua firmeza 
em defender o nosso Estado de Minas Gerais e o nosso País. 

O SR. CAIO NARCIO - Agradeço as palavras a V.Exa. 

Concedo um aparte ao nobre Deputado Heráclito Fortes, a nossa 
referência. 

O Sr. Heráclito Fortes - Meu caro Deputado Caio Narcio, não pude 
assistir a todo o pronunciamento de V.Exa., mas ouvi atentamente os 
apartes que fizeram a ele. O conjunto de apartes mostra exatamente o 
seu valor nesta Casa, pelo respeito, pelo reconhecimento, acima de 
tudo pelo carinho dos colegas para com V.Exa. A fala de V.Exa. é 
cheia de conteúdo e de proposições. V.Exa., Deputado, é referência 
nesta Casa, pois é um guerreiro, enfrenta as adversidades, enfrenta o 
tempo ruim com bravura e com determinação, sente, sofre, chora, mas 
sai lá na frente. E é disso que nós estamos precisando, meu caro 
companheiro. Portanto, eu queria apenas deixar esta pequena opinião, 
este pequeno depoimento, bem menor do que o seu tamanho, bem 
menor do que V.Exa. merece, mas pelo menos catalogue e guarde o 
que digo agora a V.Exa. com muito carinho. 

O SR. CAIO NARCIO - Concedo um aparte ao nobre Deputado 
Laudivio Carvalho, colega de Minas Gerais. 

O Sr. Laudivio Carvalho - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
telespectadores da TV Câmara e ouvintes da Rádio Câmara, Deputado 
Caio Narcio, eu tenho criticado o atual comando da Polícia Militar do 
Estado de Minas Gerais porque que a violência está explodindo. Critico 
de forma firme e mostro números com a certeza de que faço isso em 
nome do povo de Minas. Hoje preciso dizer que o comando da PM 
acertou ao lançar o reforço do policiamento das férias do Natal e do 
Ano Novo, em Belo Horizonte e na Região Metropolitana. Aqueles que 
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estavam estudando na Academia de Polícia Militar se formaram e 
agora são policiais de fato e de direito e já estão nas ruas para levar 
tranquilidade e segurança a quem faz compras e circulam no centro e 
nos bairros da nossa Capital. Tenho de parabenizar e elogiar o 
Comando-Geral da Polícia Militar, tão importante para evitar o crime e 
levar segurança ao povo de Minas Gerais. Deputado Caio Narcio, um 
grande abraço. Obrigado pelo espaço cedido.  

O SR. CAIO NARCIO - Agradeço as palavras, nobre Deputado 
Laudivio Carvalho. 

Agradeço os apartes, que demonstram que estão acompanhado o 
nosso trabalho, o que faz a nossa responsabilidade ser ainda maior. 

Quero concluir meu discurso no Grande Expediente comentando a 
demanda do Deputado Marcus Pestana. 

Deputado, a demanda hoje é imensa, a crise é profunda, e o estado de 
desesperança faz com que os desafios sejam ainda maiores. 

Sr. Presidente, concluo mandando uma mensagem para aqueles que 
têm ido às ruas, que nos têm provocado, que nos têm acompanhado, 
que nos têm cobrado. Continuem assim, continuem nos cobrando, 
continuem nos acompanhando, continuem nos vigiando, porque isso 
faz com que erremos menos e dialoguemos mais. 

Se há uma esperança neste País é a de que o povo aprendeu a ir para 
as ruas. Se há um conselho que eu possa dar, é o de que tenham um 
pouco mais de paciência, de que se aprofundem no diálogo, de que 
cobrem, mas que exerçam também a possibilidade de dialogar. Assim, 
tenho certeza de que faremos um Parlamento mais do povo, um povo 
mais do Parlamento e um Brasil mais de todos. Tenho certeza de que 
acima da crise institucional haverá esperança, pois onde há diálogo há 
um país melhor. 

Eram essas as minhas palavras de esperança a toda a nossa 
juventude.  

Muito obrigado a todos. (Palmas.)  

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado Caio 
Narcio. Parabéns pelos temas abordados por V.Exa. Foi uma honra 
presidir um Grande Expediente em que V.Exa. discursa.  
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Necessidade de aprofundamento dos debates acerca da proposta do Poder 
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O SR. ÁTILA LINS (PSD-AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 
Sr. Presidente, quero registrar a chegada, hoje, a esta Casa, da 
proposta de emenda à Constituição sobre a reforma da Previdência, 
encaminhada pelo Poder Executivo. 

Confesso a V.Exa. e aos colegas que, assistindo pela televisão a todas 
as informações e justificativas do Palácio do Planalto acerca do 
assunto, eu me fixei em alguns pontos que, na minha avaliação, 
precisam ser refeitos imediatamente. 

Por exemplo: se um aposentado que ganha 1.100 reais vier a falecer, a 
pensão por morte para a viúva passa a ser de apenas 550 reais, 
menos do que o salário mínimo. À primeira vista, dá para perceber que 
essa reforma precisa ser bem debatida, a fim de que não cometamos 
nenhuma injustiça com a população brasileira. 

Era o que eu tinha a dizer. 
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Repúdio à proposta de reforma previdenciária enviada pelo Governo Federal 

para o Congresso Nacional. 

 

O SR. MARCON (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna discursar no dia de 
hoje, depois que o povo brasileiro assistiu a um novo tiroteio sobre sua 
cabeça: o envio a esta Casa da proposta de reforma da Previdência. 

O que o Governo Federal está fazendo é o preço que o povo brasileiro 
terá que pagar por ter sido a favor do golpe que retirou a Presidente 
Dilma Rousseff da Presidência da República. Quem pagará esse custo 
é o povo, são os trabalhadores. 

Para ter proventos integrais na aposentadoria, o trabalhador terá que 
contribuir para a Previdência Social por 49 anos. 

Outra questão: somando-se a idade e o tempo de trabalho, é preciso 
alcançar 114 anos. Hoje são 95 anos. São quase 20 anos a mais. 

Vão mexer com a previdência dos agricultores familiares, hoje os que 
mais contribuem para a Previdência Social. Eles contribuem quando 
fazem suas compras e quando vendem seus produtos. De tudo aquilo 
que é vendido, são descontados 2,5%. O agricultor, que começa a 
trabalhar muito cedo, mesmo fora da lei, mas por obrigação familiar, 
terá que se aposentar com 65 anos de idade, homem ou mulher. 

Aonde é que este Governo vai querer parar? Por que o Governo não 
mexe nos altos salários, nos privilégios que alguns têm neste País? 
Não. Tem que mexer com aqueles que estão na parte de baixo da 
pirâmide. 

Isso mostra que esse Governo do PMDB tem compromisso com os 
grandes, com os altos salários, com os privilegiados. E quem vai pagar 
a conta é quem produz, é a mão de obra, é quem trabalha, seja o 
operário que tem carteira assinada, seja a minha categoria, dos 
agricultores, que trabalham desde cedo, que produzem alimentos e que 
contribuem muito mais do que qualquer outro trabalhador. 

Eu espero que este Governo que não tem voto, o Governo Michel 
Temer, do PMDB, e seus aliados tenham bom senso, que essas 
propostas sejam revistas e que seja afastada essa conta do 
trabalhador brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre 
Deputado. 
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Crítica à proposta de reforma previdenciária do Governo Federal, com 

prejuízos, especialmente, à classe trabalhadora. Necessidade de debate pela 

Câmara dos Deputados sobre o equilíbrio, harmonia e independência entre os 

Poderes da República, diante do afastamento do Presidente do Senado Federal 

por Ministro do Supremo Tribunal Federal - STF. Responsabilidade dos meios 

de comunicação por agressões físicas contra Parlamentares cometidas por 

populares. 

 

O SR. PAULÃO (PT-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, colegas Parlamentares, hoje o assunto em voga nesta 
Casa, comentado por vários Parlamentares que me antecederam, é a 
chegada do debate sobre a reforma da Previdência. 

Nós percebemos uma inquietação na própria base do Governo. O 
assunto poderia ter sido aprofundado e discutido primeiro com as 
Lideranças desta Casa, com a base do Governo, mas parece que isso 
não foi realizado. 

E há um processo reativo muito forte de vários Parlamentares que, no 
dia em que ocorreu o processo de impedimento da Presidente Dilma, 
estavam eufóricos. Será que não sabiam que o processo de 
impedimento da Presidente Dilma teria que vir com vários pacotes?  

Dentre eles, cito a açodada reforma da Previdência, que prejudica 
sobremaneira aqueles que começam a trabalhar com uma idade 
menor, a partir de 14 anos, 15 anos de idade. Já a classe média e a 
elite muitas vezes conseguem trabalhar apenas após a sua formação 
técnica e intelectual. 

Na realidade, essa reforma vem penalizar segmentos pauperizados de 
regiões como a Região Nordeste. Programas sociais de aposentadoria 
serão prejudicados. Como disse um colega anteriormente, mesmo no 
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caso de quem já tinha direito a pensão por morte, essa pensão será 
reduzida. 

Então esse debate é o pacote da maldade desse Governo ilegítimo, 
que deverá apresentar também a proposta de flexibilização dos direitos 
trabalhistas. E o pré-sal já foi desmontado. 

Neste Governo, a cada semana cai um Ministro por corrupção, por 
irregularidade. O último agora que está sendo investigado é o Ministro-
Chefe da Casa Civil. O Ministro das Relações Institucionais já foi 
exonerado. 

Então, a crise é profunda. 

Além do mais, a crise atinge o Senado. De uma forma monocrática, 
Ministro do Supremo afasta o Presidente daquela Casa. Esta Casa 
logicamente tem que discutir esse assunto. Temos que nos aprofundar 
na questão do equilíbrio dos Poderes. Os Poderes são harmônicos, 
mas independentes. 

Não podemos ficar aqui à mercê somente de um processo em que a 
grande mídia, principalmente a Globo, tenta jogar a população de uma 
forma, eu diria, até insana, quando apresenta um conteúdo de projeto 
que esta Casa não aprovou. Isso fez com que alguns Parlamentares 
fossem agredidos fisicamente - não foi nenhum Parlamentar do meu 
partido, mas eu não posso conceber que, no Estado Democrático de 
Direito, que nós pactuamos, qualquer Parlamentar, independentemente 
de ideologia, seja agredido. 

Sem dúvida nenhuma, hoje os grandes meios de comunicação têm 
responsabilidade. Destaco principalmente a Rede Globo, que está 
jogando a população contra os Poderes constituídos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Eu que agradeço, nobre 
Deputado. 
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Preocupação com a crise institucional entre os Poderes Judiciário, Legislativo e 

Executivo. Constatação de parcialidade na aplicação das leis no País. 

 

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Constituição brasileira diz 
que é preciso haver harmonia entre os Poderes. Mas, neste momento 
no Brasil, está havendo uma total desarmonia, uma total guerra, uma 
total irresponsabilidade dos Poderes. Ora é o Judiciário, ora é o 
Ministério Público, ora é a Polícia Federal, todos eles querendo mandar 
onde não podem mandar, todos eles querendo fazer o que não podem 
fazer num determinado momento.  

Foi isso o que aconteceu aqui com relação às 10 Medidas Contra a 
Corrupção. Mentiram à população dizendo que elas seriam a salvação 
da Pátria. Tanto é que marqueteiros do Ministério Público Federal, que 
são de direita, foram buscar os Dez Mandamentos para fazerem uma 
peça de marketing e atacar a esquerda no País.  

Parte da Polícia Federal, parte do Ministério Público Federal e parte do 
Supremo Tribunal Federal contribuíram e trabalharam ativamente para 
houvesse o golpe que destituiu uma Presidenta eleita 
democraticamente. Mentiram para o povo brasileiro, transformando a 
mentira em verdade. Inventaram uma tal de pedalada fiscal para 
justificar a retirada da Presidenta da República.  

Agora um Ministro do Supremo quer, antes da hora, antes de se 
terminar a votação das 10 Medidas, retirar o Presidente do Senado. 
Parece-me que a Mesa Diretora daquela Casa não acatou a decisão do 
Ministro e vai esperar a decisão do colegiado do STF. 

Por que essa pressa toda? Por que um Ministro do Supremo tem que 
fazer isso? Por que um Ministro do Supremo impediu Lula de ser 
Ministro de Estado? Eles intervieram no Executivo, pois o Lula não era 
réu. 

Por que intervieram no Senado, no caso do Delcídio do Amaral, e não 
intervieram aqui na Câmara? O Eduardo Cunha era réu. O Ministério 
Público Federal tinha pedido o afastamento do Eduardo Cunha, e 
nenhum Ministro do Supremo o afastou, porque ele tinha que ficar para 
conduzir o processo do golpe. Depois que foi votado o golpe, aí, sim, o 
Supremo afastou o Presidente Eduardo Cunha. 

Então, nós estamos vivendo um momento difícil. O Presidente Temer e 
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o Ministro Meirelles mandam a esta Casa uma proposta de reforma da 
Previdência em que o Exército não entra, mas os militares dos 
Estados, da Polícia Militar e da Polícia Civil, entram. 

Preste atenção, povo brasileiro, prestem atenção, militares do Brasil: a 
Polícia Militar dos Estados vai entrar na reforma, mas o Exército não 
entra. O que está acontecendo? Que proteção é essa? De novo, nota-
se que a lei não é para todos.  

É lamentável que essa desarmonia entre os Poderes esteja 
acontecendo. 

Sr. Presidente, peço que este pronunciamento seja divulgado pelo 
programa A Voz do Brasil.  

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - V.Exa. viu que a lei aqui é para 
todos: são 3 minutos, com o acréscimo de mais 1 minuto, para todo o 
mundo. (Riso.) 

O SR. ZÉ GERALDO - Nem sempre, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Quando eu estou aqui, 
sim. (Riso.)  

 

 

 

 

 
Documento 20/108 

 
321.2.55.O Sessão Deliberativa Ordinária - CD 06/12/2016-17:26 

Publ.: DCD - 12/7/2016 - 75 WALDENOR PEREIRA-PT -BA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Críticas às tentativas do Governo Michel Temer de redução dos direitos sociais 

e trabalhistas do povo brasileiro. Repúdio à proposta de reforma 

previdenciária. Saudação aos servidores da Receita Federal do Brasil presentes 

no plenário. 

 

O SR. WALDENOR PEREIRA (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do 
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orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, nós já 
alertávamos, na tribuna da Câmara dos Deputados, na campanha 
eleitoral e em outros espaços de debate e discussão, que o golpe 
parlamentar que resultou no afastamento da Presidenta Dilma 
Rousseff, na verdade, tratava-se de um golpe não destinado 
especialmente ao seu afastamento ou para atingir diretamente o 
Partido dos Trabalhadores, mas se tratava, de fato, de um duro golpe, 
de uma afronta aos direitos sociais e trabalhistas do povo brasileiro. 

Inicialmente, o Governo ilegítimo e golpista de Michel Temer extinguiu 
vários Ministérios importantes, responsáveis pelo desenvolvimento de 
políticas públicas fundamentais para o povo brasileiro, como o MDA, 
como o Ministério da Previdência, o Ministério da Ciência e Tecnologia, 
entre outros. Em seguida, encaminhou para esta Casa a famigerada 
PEC 241, que se transformou em PEC 55, no Senado Federal, 
congelando os gastos por 20 anos, a realização de concursos públicos, 
alterando o programa de valorização do salário mínimo, entre outras 
maldades. 

E, no dia de ontem, o povo brasileiro, estarrecido, recebe o anúncio da 
proposta de emenda à Constituição que trata da reforma da 
Previdência. Como já anunciávamos, essa PEC propõe o 
estabelecimento de uma idade mínima de 65 anos para homens e 
mulheres. As mulheres, que antes podiam se aposentar com 45 anos, 
agora só poderão se aposentar com 65 anos de idade. O beneficiário 
da aposentadoria, para contar com os proventos totais de 100%, terá 
que contribuir por 49 anos - pasmem, 49 anos de contribuição! - para 
receber a totalidade dos seus proventos e, no mínimo, com 25 anos. 
Isso sem falar das alterações na aposentadoria rural, sem falar em 
outras alterações que atingem de morte os trabalhadores do Brasil. 

Voltaremos a falar sobre essa PEC, sobre a reforma da Previdência, 
mas já queríamos revelar toda a nossa insatisfação, o nosso 
descontentamento e a nossa repulsa a essa reforma da Previdência, 
que fere de morte os direitos sociais e trabalhistas do povo brasileiro, 
especialmente da população mais pobre. 

Sr. Presidente, quero cumprimentar os analistas-tributários da Receita 
Federal aqui presentes e saudar o companheiro Alfredo Neto, que 
lidera uma série de servidores dessa importante instituição brasileira 
que ora reivindica neste Parlamento direitos relativos ao quadro de 
salários dos analistas-tributários da Receita Federal do Brasil.  

Obrigado. 
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Sumário 

Manifestação de pesar pela ocorrência de acidente aéreo com a delegação da 

Associação Chapecoense de Futebol. Agradecimentos pelas demonstrações de 

solidariedade às vítimas do desastre. Críticas à proposta de reforma 

previdenciária.  

 

O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inicialmente não posso deixar 
de manifestar o meu sentimento de tristeza e de dor pela tragédia 
ocorrida com a Chapecoense e, ao mesmo tempo, em nome de todo o 
povo chapecoense, de agradecer ao povo brasileiro pela solidariedade, 
pela força, pelo apoio às vítimas da tragédia. 

Também agradeço ao povo colombiano, que, de forma emocionante, 
manifestou solidariedade e apoio aos nossos queridos chapecoenses 
que perderam a vida. 

Deputado Valdir Colatto e demais Deputados, neste momento 
agradecemos a solidariedade e a força que minimizaram um pouco o 
sofrimento diante dessa tragédia em que não há palavras que não 
sejam dor, sofrimento, tristeza. 

Em segundo lugar, quero aproveitar esta oportunidade para falar do 
que eu chamo de novo pacote de maldades do Presidente Michel 
Temer: a reforma da Previdência. Já não bastasse a PEC 241, hoje 
PEC 55, que congela o investimento das políticas públicas nos 
próximos 20 anos, efetivamente aumentando a desigualdade social ao 
retirar recursos públicos das políticas sociais, agora apresentam a 
reforma da Previdência, que efetivamente vai atingir o conjunto dos 
trabalhadores brasileiros, mas, de modo particular, os agricultores e os 
professores. 

Os professores deverão trabalhar até os 65 anos. Quem propôs essa 
reforma da Previdência para que os professores se aposentem aos 65 
anos não conhece uma sala de aula, onde grande parte dos 
professores trabalha dois ou três turnos. 
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Setenta e oito por cento dos agricultores começam a trabalhar bem 
cedo: meninos, antes dos 12 anos, e meninas, antes dos 14 anos. 
Estabelecer em 65 anos a aposentadoria dos agricultores é uma 
violência contra os agricultores familiares, as agricultoras familiares e 
os trabalhadores deste País, que perfarão 49 anos, 50 anos de 
trabalho para se aposentar. 

Que Previdência é essa que tira direitos dos pequenos e os mantém 
para privilegiados? Que Previdência é essa que não cobra dos 
sonegadores de Imposto de Renda mais de 200 bilhões de reais, para 
fomentar e garantir a Previdência? A resposta é imediata: tira dos mais 
pobres, tira dos trabalhadores, tira dos agricultores, tira dos 
professores deste País.  

Não à reforma da Previdência! É isso o que nós temos de discutir aqui. 
Isso mostra a natureza política deste Governo ilegítimo. 

Nós dizíamos que o golpe em curso não era só na democracia, na 
Constituição, nos direitos sociais - com a PEC 241, hoje PEC 55 -, era 
também um golpe nos direitos trabalhistas, como no caso da 
terceirização em que prevalece o negociado sobre o legalizado, o que 
está em discussão aqui no Congresso, e a reforma da Previdência, que 
é mais uma porrada no povo brasileiro, nos trabalhadores e nas 
trabalhadoras, naqueles que trabalham e produzem a riqueza deste 
País. No caso dos agricultores familiares, que, com 65 anos vão se 
aposentar, as mulheres vão ter de trabalhar mais 10 anos. 

Nossos queridos professores, vamos reagir, não vamos permitir a 
votação da reforma da Previdência, porque ela é um retrocesso nas 
conquistas sociais. É inconstitucional. 

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

Discussão da Medida Provisória nº 745, de 2016, que autoriza o Banco Central 

do Brasil a adquirir papel moeda e moeda metálica fabricados fora do País por 

fornecedor estrangeiro. Crítica à reforma da previdência apresentada pelo 

Governo Federal. 

 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) - O projeto 
que foi encaminhado para esta Casa assegura podermos produzir a 
moeda brasileira fora do Brasil. Ele tira a exclusividade da própria Casa 
da Moeda de fazê-lo e diz que essa possível empresa estrangeira pode 
ser contratada sem licitação. 

Esse é o projeto original que chegou a esta Casa. Ele sofreu 
modificações favoráveis, mas o projeto original saiu do ventre do 
Governo golpista, que tem sido desnudado na sua incapacidade de 
tirar o País de uma crise aguçada, que se avoluma sob a esfera de 
quem quer combater desemprego com recessão. Na verdade, este 
Governo não quer combater desemprego. Este Governo quer apenas 
pagar a conta de quem construiu o golpe, pagar a conta dos rentistas. 

Este Governo, que está estabelecendo essa taxa de juros e 
mergulhando o País numa profunda crise, tem imputado prejuízos 
inclusive ao agronegócio. 

Este Governo encaminhou a esta Casa uma reforma da Previdência 
que vai penalizar a população mais pobre do País, vai tirar a referência 
do salário mínimo do Benefício da Prestação Continuada, o que 
significa um benefício para pessoas que têm uma renda familiar per 
capita de 1/4 de salário mínimo, pessoas pobres, que terão que ter 70 
anos para receber esse benefício. Seguramente, grande parte dessa 
população não receberá o benefício, porque trabalham ou vivem em 
condições que fazem com que sua expectativa de vida seja menor.  

Este Governo encaminhou a esta Casa uma reforma da Previdência 
que penaliza as mulheres, porque a dupla e a tripla jornadas ainda são 
realidade neste País. A dupla e a tripla jornadas, que fizeram com que 
as mulheres tivessem uma aposentadoria diferenciada, ainda existem. 
Querem penalizar as mulheres, os trabalhadores rurais, os pobres. 

Este Governo quer tirar da Casa da Moeda a exclusividade para 
produzir o nosso papel-moeda. Houve muitos avanços no projeto de 
conversão, que estabeleceu, inclusive, a emergência, mas, quanto ao 
projeto original, nós não podemos ser contra, porque amamos esta 
Pátria, amamos esta Pátria Brasil e queremos sua soberania, licitude e 
transparência. 
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Sumário 

Repúdio ao teor da reforma da previdência enviada ao Congresso Nacional 

pelo Governo Federal.  

 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no momento em que 
estamos com uma expectativa de crescimento negativo da economia, 
de PIB negativo - 12% de desempregados -; no momento em que a 
situação econômica do povo brasileiro é gravíssima; no momento em 
que este Governo é acusado de corrupção em toda a sua cúpula pela 
Operação Lava-Jato, o Governo Temer manda para cá uma reforma da 
Previdência que é um atentado à vida do povo brasileiro. É dizer a um 
jovem brasileiro hoje que ele nunca vai se aposentar. 

É uma desfaçatez dizer que o tempo de contribuição vai passar para 49 
anos. É disso que se trata: 49 anos de contribuição! 

As mulheres brasileiras, que já têm dupla e tripla jornadas de trabalho, 
estão sendo avisadas de que trabalharão 10 anos a mais do que já 
trabalham para se aposentar. A idade mínima será 65 anos.  

A aposentadoria do trabalhador rural foi uma das conquistas da 
Constituição Federal de 1988 - na verdade, ele provava que era 
trabalhador rural pelo fato de ter as mãos calejadas pelo uso da enxada 
e por ter o rosto queimado de sol. Agora, o trabalhador rural, que 
ganha 1 salário mínimo, vai ter de se aposentar com 65 anos, ou seja, 
vai trabalhar mais, de sol a sol, na agricultura para ganhar 1 salário 
mínimo. Ele não terá saúde para isso.  

Quanto ao Benefício de Prestação Continuada, garantido às pessoas 
que precisam do Estado, e que não recebem senão 1 salário mínimo, 
será desvinculado do valor real do salário mínimo. Essas pessoas 
poderão se aposentar apenas aos 70 anos e para ganhar 1 salário 
mínimo defasado. É disto que nós estamos tratando: de uma reforma 
perversa para economia de palito, para dizer ao capital internacional, 
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aos rentistas brasileiros e ao mercado financeiro que eles podem gozar 
da confiança do mercado.  

O Governo Temer fala para o mercado. A Proposta de Emenda à 
Constituição nº 241, de 2016, que aqui foi votada - agora, no Senado, é 
a Proposta de Emenda à Constituição nº 55 -, trata disto: dizer ao 
mercado financeiro que aqui há segurança para investir. Mas essa é a 
grande mentira que se fala ao povo brasileiro. Não houve maior 
investimento estrangeiro, não há investimento público nem privado na 
economia, não há geração de emprego e renda neste momento. O 
Governo tem uma popularidade de 8%, e o que se oferece para a 
sociedade é pedir mais sacrifícios. 

Esta reforma da Previdência é uma perversidade, é um atentado aos 
direitos de milhões de brasileiros, dos quais 85% ganham até 1 salário 
mínimo. É disso que se trata. 

Quero convocar cada Deputado que não é suicida, que não quer 
cometer haraquiri, a votar "não" ao projeto à reforma da Previdência. 
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Sumário 

Aprovação, pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, de 

requerimento de realização de audiência pública sobre a reforma da 

Previdência. Proposta de realização de seminário, pela Comissão de Finanças e 

Tributação, sobre a reforma tributária. 

 

O SR. IZALCI LUCAS (PSDB-DF. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, eu quero inicialmente fazer um convite. Já aprovamos há 
algum tempo na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional audiência pública para debater a reforma da Previdência. É 
evidente que temos que tratar desse assunto com muita 
responsabilidade. 

O PT voltou às suas origens, ou seja, quanto pior, melhor. Tiveram 14 
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anos para consertar o País, e o que fizeram foi estragar mais. E fica 
com esse discurso demagógico, como sempre fez. 

Nós temos que ter consciência de que alguém paga a conta. Essa 
conta vai ser paga por alguém. Então, nós temos que pegar o projeto e 
contribuir para aperfeiçoá-lo. 

Nós temos que tratar também - e esse é o motivo da minha fala - da 
reforma tributária. Eu promovi aqui duas audiências públicas sobre 
guerra fiscal. Depois delas, estive no Conselho Nacional de 
Procuradores-Gerais do Ministério Público, onde claramente ficou 
visível que nos Estados todos praticam guerra fiscal, incentivo fiscal. O 
Ministério Público dos Estados não tem feito nenhuma ação. Aqui no 
Distrito Federal, esse sim tem entrado com ADIN e processado, 
inclusive individualmente, Secretários e o Governador. 

Ao Secretário Executivo do Ministério da Fazenda fiz um apelo, junto 
com nosso Secretário do Distrito Federal, para que pudéssemos ter o 
entendimento de que Estados devem ter o mesmo comportamento, 
ponderando que se trata de assunto grave, urgente, relevante, que 
mexe na economia. Inclusive empresas de Estados e Municípios estão 
indo para o Paraguai. 

Esse assunto é fundamental, até porque já existe acórdão do Supremo 
Tribunal Federal, que pode ser publicado a qualquer momento, que 
simplesmente quebra todas as empresas do País, aquelas que tiverem 
qualquer tipo de incentivo em qualquer Município brasileiro. 

Levantei esse assunto hoje na Comissão de Tributação e Finanças, 
para sentarmos e resolvermos definitivamente. Estou propondo um 
seminário, para o qual convido todos os Secretários de Fazenda, 
Ministério Público, Procuradores também dos Estados, a Ministra do 
Supremo Tribunal Federal. Com todos envolvidos, podemos resolver 
essa questão da guerra fiscal no País. 

Eu defendo o incentivo fiscal diferenciado, mas temos que buscar uma 
solução para isso, porque é urgente, relevante e merece inclusive a 
edição de medida provisória. 

Peço a V.Exa., Presidente, que divulgue meu pronunciamento nos 
meios e comunicação, em especial no programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado. 
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Sumário 

Realização de confraternização do Sindicato dos Trabalhadores em Educação 

do Estado da Bahia - APLB. Transcurso do 25º aniversário de criação do 

Núcleo Agrário do PT. Apoio a projeto de lei de interesse dos taxistas 

brasileiros. Congratulações ao ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da 

Silva, à ex-Presidente da República Dilma Rousseff e ao líder do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, João Pedro Stédile, pela 

participação nos funerais do ex-Presidente de Cuba Fidel Castro. Repúdio à 

proposta de reforma da Previdência enviada ao Congresso Nacional pelo 

Governo Michel Temer. 

 

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, agradeço a deferência. 

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, na última sexta-feira, a APLB - 
Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia - Porto 
Seguro, coordenado por Neilton da Cruz e Luciene Araújo, que 
abrange os Municípios de Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Cabrália, 
Itagimirim, fez sua confraternização. Quero parabenizar todos e todas 
que são sindicalizados. A APLB - Sindicato Porto Seguro cumpre papel 
fundamental na valorização dessa categoria importante para a região, o 
Estado e o País. 

Sras. e Srs. Deputados, eu quero saudar agora o Núcleo Agrário do 
PT. Hoje vai haver um evento para comemorar os 25 anos em que vem 
construindo política e interferindo na vida de todas as pessoas que 
vivem no meio rural. O Núcleo Agrário cumpre papel importante na 
pauta agrária na Câmara Federal. 

Quero saudar também os taxistas de todo o Brasil, sobretudo da Bahia, 
do extremo sul do Estado, que estão numa luta para que se aprove 
uma proposta nesta Casa. Temos que aprovar pedido de urgência para 
a matéria. Estão em Brasília dois sindicalistas combativos, de Porto 
Seguro e Eunápolis, Márcio e Josué, para os quais quero deixar um 
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abraço e dizer que estamos juntos no fortalecimento dessa categoria 
importante para todo o povo brasileiro. 

Sr. Presidente, encaminho à Mesa registro sobre Fidel Castro. Foram 9 
dias de luto. Estiveram em Cuba o Presidente Lula, a Presidenta Dilma, 
João Pedro Stédile, Guilherme Boulos e Vagner Freitas, da CUT. 
Nesse período de 9 dias foi prestada solidariedade à toda a população 
cubana, sobretudo por Fidel ter feito a revolução, que teve como marco 
saúde e educação. 

Muita gente no Brasil diz que tudo se resolve dando a todos direito à 
educação. Cuba fez isso. Que sirva de exemplo para todo povo. Sem 
dúvida alguma, todo trabalho de esquerda da América Latina foi fruto 
de Cuba, de Fidel, a grande liderança. Mas esse trabalho vai continuar. 
Fidel Castro não está mais vivo, mas sua ideia, pensamento e 
convicção estão no seio, no pensamento e na ideia daqueles que 
lutam. 

Por isso, quero saudar e parabenizar o Presidente Lula, a Presidenta 
Dilma e João Pedro Stédile por terem ido levar a solidariedade do povo 
brasileiro ao povo cubano. 

Concluo, Sr. Presidente, dizendo da minha preocupação com a reforma 
da Previdência. É um absurdo o que Michel Temer, golpista, quer fazer. 
Para terem ideia, em média, um jovem tem a carteira assinada aos 21 
anos. Com 49 anos de contribuição, ele se aposentará aos 70 anos. 
Então, um jovem brasileiro hoje só terá direito à aposentadoria aos 70 
anos. Sem contar o trabalhador rural. Querem acabar com a 
aposentadoria. Quando se discute que se aposentará aos 65 anos, não 
é verdade. A aposentadoria será aos 70 anos. 

Isso é um absurdo! Michel Temer se aposentou com 50 anos e sua 
equipe dele... 

(Desligamento automático do microfone.) 

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

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste fim de semana, estive na 
cidade de Porto Seguro, no extremo sul baiano, para participar da 
confraternização da APLB - Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
do Estado da Bahia Costa do Descobrimento, que organiza 
sindicalmente os professores. Citando as lideranças Neilton da Cruz, 
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Euvadélis Santos e Luciene Araújo, cumprimento o conjunto dos 
professores de Porto Seguro, Guaratinga, Itabela, Itagimirim e Santa 
Cruz de Cabrália, que compõem uma categoria fundamental para toda 
a população da região, sendo bastante combativo na defesa de seus 
direitos e do direito à educação. 

Nesse sentido, é preciso lembrar que, há 7 anos, dois professores da 
rede municipal de ensino de Porto Seguro, Álvaro Henrique e Elisney 
Pereira, foram brutalmente assassinados. O Prof. Álvaro, com 28 anos, 
era pai de uma criança de 2 anos na época e tinha tomado posse como 
Presidente do Sindicato de Educação de Porto Seguro - APLB e foi 
uma liderança na luta por uma escola pública de qualidade. Na época, 
Álvaro denunciava irregularidades do uso do FUNDEB pela Prefeitura 
de Porto Seguro. 

Não é a primeira vez que venho a esta tribuna falar sobre esse crime 
brutal. Quando aconteceu o assassinato, a categoria estava em greve. 
Os relatos dizem que o Prof. Álvaro recebeu uma ligação de sua mãe 
que, forçada pelos criminosos, disse ao professor que estava passando 
mal. Álvaro Henrique convidou o Prof. Elisney para seguirem juntos até 
o sítio, onde residida, quando foram recebido a bala, sem chances de 
defesa. 

O Ministério Público, após meses de investigação, denunciou o então 
Secretário Edésio Lima, apontando-o como mandante do crime, além 
de dois policiais militares que faziam a segurança do ex-Prefeito, e 
foram apontados como os aliciadores. 

Durante esse período, testemunhas do crime também foram 
assassinadas. O motorista do ex-Secretário Edésio foi um deles. Ele 
estava com os dois PMs na hora do ocorrido com os professores. Além 
dele, um dos executores foi assassinado e uma testemunha foi baleada 
com 12 tiros. Enquanto isso, os acusados estão livres, aguardando 
julgamento a ser realizado por júri popular. 

A morosidade da Justiça em julgar esse caso já está no nível do 
absurdo. A luta da APLB é constante no sentido de pressionar que 
esse julgamento ocorra o mais rápido. Mas é preciso uma resposta 
urgente do Poder Judiciário da Bahia. 

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento seja divulgado no 
programa A Voz do Brasil e nos demais meios da Casa. 

Muito obrigado. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste domingo, o grande líder 
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Fidel Castro foi sepultado no cemitério Santa Ifigênia, na cidade de 
Santiago de Cuba. Foram 9 dias de luto de toda a população cubana, 
que demonstrou ao longo destes dias o carinho e o respeito à pessoa 
que revolucionou a sociedade cubana, respeito também dirigido por 
diversas lideranças brasileiras, tais como os Presidentes Lula e Dilma 
Rousseff, além de líderes de movimentos sociais importantes, tais 
como João Pedro Stédile, Guilherme Boulos e Vagner Freitas. 

Somente os ignorantes são capazes de não respeitar Fidel Castro. 
Após derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista, com a ajuda de jovens e 
militantes sociais, Castro foi um dos responsáveis pelo nível de 
dignidade, educação e saúde, sustentáculo da sociedade cubana. 

Dados da Organização das Nações Unidas mostram que, antes da 
Revolução Cubana, a maior parte das terras daquele país estava em 
poder dos estadunidenses, cujo pagamento era irrisório, por uma 
jornada de trabalho de 12 horas diárias. 

Antes da revolução cubana, mais da metade da população morava de 
forma precária, além de ter 43% de analfabetos e 47% de crianças que 
não frequentavam a escola. 

Segundo os dados do Banco Mundial, Cuba possui uma população de 
11,3 milhões de habitantes (2015); PIB de US$ 226 bilhões (preços 
constantes 2011/2013); PIB per capita de US$ 19.950,25 (2013). Só 
esses dados mostram que, apesar do embargo econômico imposto 
pelos Estados Unidos por mais de 50 anos, Cuba ainda está à frente 
de muitos países vizinhos, tais como Costa Rica, Guatemala e 
Panamá, podendo ser equiparada a países europeus. 

Cuba pode se orgulhar de feitos em que nós mesmos brasileiros não 
conseguimos avançar, e, com o avanço de medidas que retiram 
direitos, tendemos a retroceder. Em Cuba, nenhuma criança está fora 
da escola. Em Cuba, a taxa de analfabetismo é zero. Na América 
Latina e no Caribe, apenas Cuba atingiu os seis objetivos de educação 
no período 2000/2015 estabelecios pela UNESCO. 

Em Cuba, o sistema de saúde é referência mundial, inclusive com a 
cessão de médicos e médicas para o trabalho solidário em outros 
países e o recebimento de diversas pessoas, de tantas nacionalidades 
diferentes, para tratamentos no país. Uma das mais recentes 
conquistas foi a erradicação completa da transmissão do HIV de mãe 
para filho, o que demonstra o alto nível de pesquisas em saúde e 
produção de tratamentos que não são visibilizados pela indústria 
farmacêutica, e que são fundamentais. 

Sim, Fidel foi um revolucionário! 
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Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que divulgue este pronunciamento pelo 
programa A Voz do Brasil e demais meios da Casa. 

Muito obrigado. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez, o Governo 
golpista de Michel Temer envia uma proposta de emenda constitucional 
que visa à retirada de direitos do povo brasileiro. A reforma da 
Previdência, que aqui chegou como Proposta de Emenda à 
Constituição nº 287, de 2016, é um ataque sem precedentes, que 
reduz o valor das aposentadorias e pensões pagas tanto no setor 
público quanto no setor privado, ao mesmo tempo em que aumenta o 
tempo em que os trabalhadores e trabalhadoras permanecem no 
mercado de trabalho. 

Essa proposta penaliza diretamente quem possui renda mais baixa, ou 
seja, os mais pobres do País. A reforma muda as regras da 
Previdência, exigindo ao menos 25 anos de trabalho para quem quiser 
ter direito ao benefício. 

No entanto, para o trabalhador conseguir a integralidade de sua 
aposentadoria, o tempo de trabalho aumenta, chegando a casos 
absurdos. Considerando a expectativa de vida do brasileiro medida 
pelo IBGE, em 2015, de 75,2 anos, há a possibilidade de a pessoa 
morrer sem conseguir usufruir dos seus direitos previdenciários. Basta 
que o início da contribuição se dê aos 27 anos de idade e que essa 
pessoa nunca passe por períodos de desemprego, ou de trabalho 
informal. 

Duas categorias são especialmente afetadas. Os trabalhadores rurais, 
a primeira delas, teriam praticamente sua aposentadoria extinta. Temer 
quer que os segurados especiais sejam igualados aos mesmos 
critérios dos trabalhadores urbanos, com idade mínima, 
desconsiderando o trabalho do campo, e, na pesca, provocar o 
desgaste físico muito maior. Outra categoria são as mulheres, cuja 
jornada de trabalho ampliada em relação aos homens é completamente 
desconsiderada pelo núcleo duro golpista. 

Obviamente, essa proposta não atinge seus formuladores. Tanto 
Temer quanto Padilha, da Casa Civil, são aposentados desde os 55 e 
53 anos, respectivamente. E certamente não foi pelo trabalho 
desenvolvido, mas por privilégios adquiridos: o primeiro por ser ex-
Procurador do Estado de São Paulo, e goza de "direitos", e o segundo 
na condição de ex-Deputado Federal. 

O pacote de maldades ainda se estende aos idosos e às pessoas com 
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deficiência. Ao desvincular o Benefício de Prestação Continuada - BPC 
do salário mínimo, ao elevar a idade exigida ao acesso a esse 
benefício para 70 anos, Temer quer impor as pessoas ao trabalho por 
mais tempo ainda. O BPC garante o pagamento mensal de um salário 
mínimo a idosos e pessoas com deficiência com renda familiar inferior 
a 25% do salário mínimo. 

Pelo visto, a boa tirada das redes sociais, de que será necessária a 
certidão de óbito para a aposentadoria, não será apenas uma piada, 
mas realidade. O nosso trabalho de denúncia e pressão contra o trator 
que Temer que passar por cima de direitos fundamentais será 
permanente. O PT, as centrais sindicais e os principais movimentos 
sociais do País já se manifestaram contrários a essa proposta, que fere 
princípios básicos conquistados na Constituição brasileira. Temer, mais 
uma vez, joga nas costas do povo a manutenção de privilégios de 
setores elitistas do País. 

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento seja divulgado no 
programa A Voz do Brasil e nos demais meios da Casa. 

Muito obrigado. 
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Sumário 

Críticas ao teor da proposta de reforma da Previdência enviada ao Congresso 

Nacional pelo Governo do Presidente da República, Michel Temer. Manchete 

publicada pelo jornal Folha de S.Paulo, sob o título "Com Temer, tucanos e 

famosos, Moro recebe prêmio e defende Judiciário", como demonstração de 

amizade entre o Juiz Sérgio Moro e políticos tucanos acusados de corrupção.  

 

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, eu também acho que o País precisa de uma reforma da 
Previdência, mas essa reforma da Previdência que o Henrique 
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Meirelles e o Michel Temer estão mandando para cá, depois de tanto 
debate de caixa dois, infelizmente, essa reforma é um caixa dois. Com 
essa reforma, o Governo quer tomar o dinheiro dos trabalhadores para 
fazer superávit para o capital especulativo. 

Para se ter uma ideia, o cidadão que deixar de contribuir por 50 anos e 
colocar o dinheiro na poupança vai ter uma aposentadoria de 10 mil 
reais por mês, quando ele precisar se aposentar. Imagine: se um 
cidadão contribuir 50 anos com um salário mínimo, ele vai receber um 
salário mínimo. 

Façam as contas, Sras. e Srs. Deputados. Isso dá mais de 1 milhão de 
reais com a contribuição e o juro da contribuição. Então, é um absurdo. 
Assim como Collor... 

(Desligamento automático do microfone.) 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e todos os que nos 
acompanham pelos veículos de comunicação da Casa, "Com Temer, 
tucanos e famosos, Moro recebe prêmio e defende Judiciário". Não, 
não sou eu quem diz isso. Trata-se de uma manchete da Folha de 
S.Paulo. A manchete, que vem ilustrada de dezenas fotos e que nos 
explicita a cumplicidade e o amor de Sérgio Moro com o maior delatado 
do País, Aécio Neves, nos causa nojo e repugna seguidos de náuseas. 

O enrosco público se deu durante cerimônia, promovida pela 
revista IstoÉ, no Citibank Hall, na riquíssima Zona Sul de São Paulo, 
onde Moro e Aécio permaneceram no palco durante todo o evento, um 
ao lado do outro, aos cochichos secretos e risos de visível 
cumplicidade.  

Não podemos esquecer que, a menos de 48 horas deste 
escandaloso love affaire, o Juiz Sérgio Moro já havia se derretido de 
elogios a um Deputado desta Casa delatado pelo empresário Giovani 
Guizardi de ter recebido dinheiro da fraude da Secretaria de Estado de 
Educação de Mato Grosso, investigada pela Operação Rêmora.  

Na época, o Juiz disse que não tratava de preferência partidária, já que 
o único Deputado elogiado era do PSDB. Bom! Muito bom! E quanto às 
denúncias contra o Deputado, Juiz? É uma lógica estranha desse Juiz 
que diz combater a corrupção. Sai de Curitiba para inaugurar 
um site de transparência e elogia um político delatado e acusado de 
roubar recursos da educação! Não podemos esquecer também que o 
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evento foi pomposo e caro.  

Aliás, como tudo que vem do PSDB, é bem tardia essa iniciativa de 
"Portal da Transparência" do Governo Tucano de Mato Grosso, exatos 
12 anos após a iniciativa inédita do Presidente Lula que criou o 
premiadíssimo Portal Nacional da Transparência. Não acham? 

Então é isso. Voltemos ao amor de Sérgio Moro pelos tucanos. 
Enquanto persegue Lula sem provas e mesmo diante de todas, 
absolutamente todas as testemunhas de acusação, que o inocentam, 
Moro escarnece todos os brasileiros com seus corruptos de estimação. 

Para ele não importa que Aécio seja apontado como responsável por 
um mensalão em Furnas, como beneficiário de esquemas no Banco 
Rural, como "o mais chato" cobrador de propinas de uma empreiteira e 
que recebeu 3% de propina nas obras da Cidade Administrativa, em 
Belo Horizonte. O que importa é que são amigos e se amam. 

Para Sérgio Moro não importa também que o outro tucano delatado de 
Mato Grosso tenha desviado dinheiro da educação. Interessa apenas 
que o Deputado amigo foi o único do Estado a votar a favor dos abusos 
do Judiciário, contra a lei que propõe penas a juiz e membros do 
Ministério Público corruptos ou que praticam crimes de 
responsabilidade. 

Como veem, Sérgio Moro tem suas preferências, preferências 
partidárias, de amizade e de interesses de corpo!  

Vamos à luta! 

 

 

 

 

 
Documento 27/108 

 

323.2.55.O 
Sessão Deliberativa 
Extraordinária - CD 

07/12/2016-13:22 

Publ.: DCD - 12/8/2016 

- 37 
MAJOR OLIMPIO-SOLIDARIEDADE -SP 

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

BREVES COMUNICAÇÕES 
BREVES 
COMUNICAÇÕES 
DISCURSO 



 

50 
 

 

Sumário 

Indignação com a não contemplação de reivindicações dos policiais e 

bombeiros militares pelo Governo Federal na Proposta de Emenda à 

Constituição nº 287, de 2016, sobre a seguridade social e o estabelecimento de 

regras de transição. Anúncio de mobilização nacional em defesa de alterações 

na matéria relativas aos policiais e bombeiros militares.  

 

O SR. MAJOR OLIMPIO (SD-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, população que nos acompanha pela TV e 
Internet, nós tivemos o encaminhamento para esta Casa da PEC 287, 
da Reforma da Previdência, que é a PEC do extermínio dos servidores 
públicos brasileiros. 

Durante décadas, safados, criminosos de toda ordem e governos se 
apropriaram, desviaram, tungaram o dinheiro da Previdência, e agora o 
Governo quer que os servidores paguem a conta novamente. 

Relativamente, de forma especial, aos policiais militares e aos 
bombeiros militares, houve um compromisso até do Governo Federal, 
do Presidente Temer, de que teriam o mesmo tratamento que os 
militares das Forças Armadas no momento do encaminhamento do 
projeto. Depois se disse que foram os técnicos que fizeram isso. Mas 
nem o Presidente da República consegue ser atendido, porque o 
projeto veio arrebentando de todas as formas e colocando os militares 
do Estado numa vala comum. 

Vejam que houve a mobilização. Nós chegamos a dizer em 
plenário: "Vamos para a desmilitarização! Vamos para a paralisação, 
para a greve!" Houve mobilização de todos os setores. O Deputado 
Subtenente Gonzaga e o Presidente do Conselho Nacional dos 
Comandantes Gerais, Coronel Bianchini, entraram em contato 
permanente com o Ministro da Defesa, Raul Jungmann, que levou ao 
Presidente o desespero da falta de compromisso. 

Segundo o Ministro Raul Jungmann, o Presidente ficou indignado e 
mandou refazer no momento o projeto. Ora, ficou indignado, mas o que 
veio para a Câmara ontem, às 21h31min, só tirou os 65 anos. Acaba 
com a paridade, com a integralidade dos vencimentos, com a pensão 
das viúvas. 

Obrigado por nada, Presidente! Continua a falta de palavra 
empenhada, a falta de compromisso. Nós vamos ficar numa 
mobilização permanente. No dia 14, policiais militares e bombeiros 
militares de todo o País, entidades representativas e o Conselho 
Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos de 
Bombeiros estarão aqui, lotando a Câmara dos Deputados. Estou 
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pedindo apoio ao Coronel Bianchini, Presidente do Conselho Nacional 
dos Comandantes, e a todas as entidades, como a Federação Nacional 
de Entidades de Oficiais Militares Estaduais (FENEME), a Associação 
Nacional de Praças (ANASPRA), a Associação Nacional de Entidades 
Representativas de Policiais Militares e Bombeiros Militares (ANERMB) 
e a Associação dos Militares Estaduais do Brasil (AMEBrasil), porque 
nós não vamos aceitar essa situação, de forma nenhuma. 

Nós estamos arrebentados. Para se ter uma ideia, até o policial que for 
ferido em serviço e se tornar inválido permanentemente não vai 
receber a integralidade do salário, não. Vai receber a média das 
contribuições. Às viúvas de policiais - até as de policiais que tiverem 
morrido com 21 ou 22 anos de serviço - está-se dizendo que, se elas 
não tiverem 44 anos de idade, estará tungado o seu salário.  

Se é para fazer isso, vamos para a pancadaria! Nós vamos para a luta! 
Quero deixar absolutamente claro que nós vamos ter a maior 
mobilização da família policial dos Estados. 

(Desligamento automático do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado 
Major Olimpio. V.Exa. está coberto de razão. 
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Sumário 

Solicitação ao Governo Michel Temer e ao Deputado Alceu Moreira, Relator 

da proposta de emenda à Constituição relativa à reforma da Previdência, de 

atenção a reivindicações dos policiais e bombeiros militares quanto ao tema.  



 

52 
 

 

O SR. CAPITÃO AUGUSTO (PR-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desde ontem nós estamos 
acompanhando atentamente a PEC que trata da reforma 
previdenciária, uma preocupação imensa dos policiais militares e 
bombeiros militares do Brasil.  

Não podemos admitir que estabeleçam para nós os mesmos deveres 
sem os mesmos direitos. Pedimos ao Relator, Deputado Alceu Moreira, 
às lideranças, ao Governo que entendam a situação dos policiais e 
bombeiros militares. 

As Forças Armadas já ficaram de fora, os policiais militares e os 
bombeiros militares também. Até agradecemos a sensibilidade do 
Governo, que retirou praticamente tudo, ficaram apenas alguns itens. 
Mas quero deixar bem claro aqui que não se trata de nenhum tipo de 
privilégio. 

Hoje os militares não têm direito a filiação partidária, a sindicalização, 
direito de greve; nós não temos inúmeros direitos. Trabalhamos com a 
periculosidade, com a insalubridade; nem sequer temos direito à 
gratificação por trabalho noturno. E não é justo querer agora o mesmo 
tratamento, os mesmos deveres, sem dar os mesmos direitos para os 
militares estaduais. 

Então nós estamos aqui nesta reunião constante, nos bastidores, com 
as Lideranças, com o Governo. Temos hoje à tarde mais uma reunião 
para sensibilizarmos, para retirarmos os últimos dois itens que faltam, 
que prejudicam tanto a classe dos militares. 

Nós pedimos aqui também aos Deputados que tenham essa 
sensibilidade e essa visão. Os militares têm um tratamento 
diferenciado, até mesmo na questão da jornada de trabalho. Enquanto 
todos os servidores públicos trabalham no máximo 164 horas, segundo 
a Constituição Federal, os militares nem sequer têm limite de jornada 
de trabalho, chegando a trabalhar mais de 250 horas por mês, além de 
tantas outras adversidades que nós temos. 

Por isso nós pedimos realmente que, neste momento, também nós 
tenhamos um tratamento diferenciado. Não é justo nos fazerem 
imposições agora e nos colocarem na vala comum, sendo que as 
demais associações, as demais categorias têm uma série de direitos 
que nós, militares, bombeiros militares, policiais militares, não temos. 
Pedimos realmente que o Governo tenha essa sensibilidade, retire 
esses últimos itens que faltam.  

Na realidade, nós queríamos até que fôssemos equiparados, que fosse 
dado o mesmo tratamento que está sendo dado para as Forças 
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Armadas. Não existe militar tipo um, militar tipo dois. Nós somos 
militares, sujeitos ao mesmo Código Penal Militar, ao mesmo Código 
de Processo Penal Militar. Temos as mesmas restrições à filiação 
partidária, a direito de greve, a direito de sindicalização. Não podemos 
nada disso, assim como o pessoal das Forças Armadas também não 
tem esse direito. Então, se temos os mesmos deveres, as mesmas 
restrições, não há por que não termos os mesmos direitos das Forças 
Armadas. 

Fica aqui o pedido para o nosso Presidente Michel Temer, para Raul 
Jungmann, para o nosso Relator Alceu Moreira e para os demais 
Deputados: que também coloquem os policiais militares nessa 
categoria. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado. Eu agradeço a 
V.Exa. 
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Sumário 

Expectativa de ocorrência de protestos populares em face do teor de reforma da 

Previdência enviada ao Congresso Nacional pelo Governo do Presidente da 

República, Michel Temer.  

 

O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (PR-MG. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos aqui mais 
uma vez para gritar sobre a violência neste País, vendo que a violência 
desta vez partiu do Palácio do Planalto, porque essa PEC que 
mandaram para a reforma da Previdência realmente é um dos maiores 
crimes contra o trabalhador brasileiro, em todos os sentidos, em todas 
as ramificações. 
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Desde que eu me conheço como gente, eles mexem na Previdência, e 
vão mexendo. O Governo militar mexeu na Previdência em 1964, para 
consertá-la; depois mexeram na Previdência em 1973, em 1977, em 
1986, com o Governo Sarney, em 1998, com Fernando Henrique 
Cardoso; mexeram na Previdência com Lula, com Dilma e agora com 
Temer. Não faz nem 1 ano que mexeram na Previdência e já estão 
mexendo de novo. 

Por que o problema só está na Previdência? É simples: eles vão lá, 
metem a mão no dinheiro do trabalhador que pagou a contribuição, 
deixam um buraco no caixa, não têm como pagar a aposentadoria, 
segundo eles, porque eu acho que têm, e põem a culpa no trabalhador. 

Realmente, o povo brasileiro está sofrendo diariamente a violência nas 
ruas, com mortos em números maiores do que em situações de guerra. 
O povo é roubado diariamente, com a violência, e assaltado também 
pelo poder público com altos impostos, 6 meses de impostos, com 
retorno zero, educação zero, segurança zero, previdência zero, tudo 
zero. No entanto, a cobrança é imensa. 

Com isso, o povo vai sofrendo, vai sofrendo. Quero ver quem vai 
segurar essa massa. Ninguém vai segurar essa massa revoltada na 
hora em que o povo vier para a rua brigar realmente, pois, pelo que 
estou vendo, essa reforma vai trazer o povo para a rua, e vai ficar difícil 
segurar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre 
Deputado. 
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Contrariedade à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre a 

reforma previdenciária.  

 

O SR. HEITOR SCHUCH (PSB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, colegas Deputados e Deputadas, estimado povo brasileiro, 
eu também quero aqui fazer a minha manifestação sobre a PEC 287, 
de 2016, que versa sobre a reforma da Previdência. 

Antes, preciso dizer aqui que no ano passado, neste mesmo plenário, 
foram apreciadas as Medidas Provisórias nºs 664 e 665, que já 
começaram a ceifar os direitos dos trabalhadores. Reafirmo aqui que 
votei contra essas medidas, porque eu achava que eram injustas e 
inoportunas e faziam com que as pessoas que trabalham e contribuem 
fossem colocadas de lado de forma desumana. 

Agora, nós estamos vendo essa guerra de números, "porque a 
Previdência está quebrando", "porque os rurais estão quebrando a 
Previdência". Mentira! Os rurais não estão quebrando a Previdência 
coisa nenhuma. Quem quebra a Previdência são os supersalários e os 
proventos de aposentadoria precoce, recebidos por pessoas que se 
aposentaram aos quarenta e poucos anos de idade e que recebem um 
salário muito bom. Estes é que, na verdade, estão causando esse 
desequilíbrio. 

E quero ir mais longe. Agora, o Governo vem com essa proposta de 
que o trabalhador rural, o agricultor familiar precisa se aposentar não 
mais aos 60 anos ou 65 anos de idade, homem ou mulher 
respectivamente, como diz a Constituição de 1988, mas sim aos 65 
anos de idade. 

Ora, na agricultura tem gente que começa a trabalhar com 10, 12, 13, 
14 anos de idade, produzindo, gerando emprego, gerando renda, 
contribuindo para produzir o pão nosso de cada dia e para alimentar o 
povo brasileiro. Inclusive, há agricultor com 60 anos de idade que já 
tem 50 anos de contribuição, de trabalho efetivo. 

Portanto, quero manifestar aqui, desde logo, a minha contrariedade 
com relação a essa PEC. Vou trabalhar muito, diuturnamente, para que 
a maioria dos Parlamentares seja contra essas injustiças, que recaem 
em especial sobre os companheiros integrantes da minha categoria, da 
agricultura familiar. 

Aumentar a idade em 10 anos para mulher e em 5 anos para homem, 
aumentar de 15 anos para 25 anos o período de contribuição e de 
comprovação da atividade é o Governo esquecer que vai haver muita 
gente que, em vez de começar a contribuir aos 15 anos, vai começar a 
contribuir a partir dos 40 anos. Quem perderá seremos todos nós, e o 
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Governo vai diminuir a sua receita também. 

Como o trabalhador rural do Nordeste, por exemplo, que fica 3 anos 
sem chuvas, poderá fazer sua contribuição individual? Como terá 
condições de um dia comprovar sua atividade, comprovar sua 
contribuição e se aposentar? 

Portanto, concluo, Sr. Presidente, de forma muito rápida, muito sucinta, 
dizendo que me envergonho de ver uma PEC dessas sendo produzida 
por um governo que está aí para harmonizar o País, para construir 
políticas públicas, porém está colocando porta afora da Previdência 
aquilo que é mais sagrado, que é o direito de o cidadão contribuir, a 
partir da sua produção, e um dia chegar com dignidade à velhice. 

Eu quero dizer aqui, com total e absoluta tranquilidade, que, se houver 
um voto neste plenário contrário a essa PEC, esse voto será o meu. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre 
Deputado. 
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Orientação da bancada do Governo para votação do requerimento de retirada 

de pauta da Medida Provisória nº 745, de 2016, que autoriza o Banco Central 

do Brasil a adquirir papel-moeda e moeda metálica fabricados fora do País. 

Incoerências na proposta de emenda à Constituição relativa à reforma da 

Previdência. 
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O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (PR-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - O Governo vota "não". 

Sr. Presidente, quero aproveitar a oportunidade para dar como lido 
desta tribuna pronunciamento sobre os acontecimentos atuais, 
principalmente com referência à reforma da Previdência que está 
chegando aqui. Vão aparecer problemas. Acho que vai haver muita 
discussão. O pessoal que está nas ruas pode ficar tranquilo porque 
vamos ter muitas discussões pela frente. Não é preciso ficar nervoso 
nem xingar os Deputados, que não estão se mexendo. Fiquem 
tranquilos que há muita discussão pela frente ainda, há muita água 
para passar debaixo da ponte. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, retorno a esta tribuna para 
ratificar o meu posicionamento em relação à reforma da Previdência. A 
reforma é necessária, Sr. Presidente, mas não pode ser draconiana 
com os trabalhadores que necessitam entrar para o mercado de 
trabalho muito cedo, especialmente. 

Não pode a reforma quebrar a competência de decisão em matéria 
previdenciária do Congresso Nacional, repassando competências às 
Assembleias Legislativas. A competência dos Estados deve ser sempre 
subsidiária nessa matéria, pois se corre o risco de voltarmos à 
República Velha, na carcomida política dos Governadores de 1898 a 
1930, de triste memória e atraso. 

Esse é apenas um dos vários pontos polêmicos dessa proposta. 
Sabemos que o rombo no setor é grande e crescente. Segundo o 
jornal O Globo, Excelências, os gastos saltaram de 0,3% do PIB, em 
1997, para projetados 2,7%, em 2017. Este ano, o déficit do INSS 
chega aos R$ 181,2 bilhões. 

Mas a PEC, tal como foi apresentada, desconsiderou uma série de 
fatores, especialmente sobre a questão da expectativa de vida dos 
brasileiros. A idade mínima de contribuição, que passa de 15 para 25 
anos, e a idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres, 
fixada em 65 anos, é absurda. 

Os 65 anos representam um limite duro para um país em 
desenvolvimento, onde a expectativa de vida não é das mais altas. 
Sem contar, Sr. Presidente, a expectativa de vida regionalizada. 
Brasileiros vivem mais em uma determinada região do País do que em 
outras, por exemplo. 
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E quem se aposentasse nesses termos, receberia 76% da média dos 
salários de contribuição, acrescidos de um ponto percentual para cada 
ano de contribuição. Para o teto estipulado, homens e mulheres teriam 
de trabalhar 49 anos. Ora, Sr. Presidente, isso é um contrassenso, 
levando em consideração, justamente, a expectativa de vida dos 
brasileiros! No Brasil, os homens vivem até 71 anos, em média. 

Para terem ideia, Excelências, em países com expectativa de vida 
altas, como Alemanha e França, é possível chegar aos 100% da média 
de contribuições em 43 anos. E quem fica fora do mercado informal? 
Eu lhes pergunto. Muitos dos brasileiros que começam a trabalhar cedo 
ficam, em algum momento, sem contribuir em determinado período. 

Outro fator que considero incoerente nessa proposta, Sr. Presidente, é 
a ausência dos militares. Eles correspondem a 45% do rombo da 
previdência dos servidores da União. Por que ficaram de fora? Só no 
ano passado, o déficit previdenciário total, incluindo militares 
aposentados e pensionistas, chegou a R$ 72,5 bilhões. Fala-se em 
criar uma nova lei para a categoria posteriormente. Sabe-se lá, quando! 
Há muito lobby. 

Portanto, Sr. Presidente, não contem comigo para votar uma proposta 
nesses moldes. 

É o que eu tenho a dizer. 
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Contrariedade à proposta de reforma da Previdência enviada ao Congresso 

Nacional pela Presidência da República. Anúncio de apresentação de emendas 

à proposta. 

 

O SR. MARCON (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, quero aqui falar sobre a reforma da Previdência. É uma 
tragédia a reforma da Previdência, tanto para os trabalhadores que têm 
carteira assinada, principalmente os trabalhadores urbanos, como 
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também para as trabalhadoras e os trabalhadores da zona rural. 

Hoje, para se aposentar, basta ter a contribuição no modelo de 
produtor, e o agricultor desconta 2,5% em cima da sua produção, em 
cima da venda. Agora, passa para 65 anos, e o tempo mínimo de 
contribuição aumenta de 15 anos para 25 anos. Quem vai pagar a 
conta são os nossos agricultores, que ainda resistem em permanecer 
na agricultura familiar. 

O Governo tem que retirar a reforma da Previdência. As pessoas 
aposentarem-se somando o tempo de trabalho com a idade dá 114. 
Isso é inviável! Quarenta e nove anos de contribuição, 65 anos de 
idade.  

Vou apresentar emendas, retirando essas questões da reforma da 
Previdência. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que o meu pronunciamento seja 
divulgado no programa A Voz do Brasil. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a reforma da Previdência que o 
Presidente sem voto Michel Temer e seus aliados enviaram ao 
Congresso nesta semana deve ter grande impacto na vida dos 
trabalhadores.  

Aumento na idade para 65 anos para todos (sejam homens ou 
mulheres) e 49 anos de tempo de contribuição para poder acessar a 
aposentadoria de forma integral é uma aberração! Assim como igualar 
as aposentadorias dos trabalhadores do meio rural (homens e 
mulheres) também para 65 anos e tempo mínimo de contribuição 
aumentando de 15 anos para 25 anos. Sem falar que as pensões por 
morte serão cortadas para 50% do salário dos esposos e esposas 
falecidas. Enquanto isso, a pensão no caso de militares será mantida. 

Entendemos que cortar benefícios dos trabalhadores não é a única 
forma de sanar as contas da Previdência. É possível aumentar a 
arrecadação simplesmente aplicando a lei em vigor. A Constituição 
estabelece três fontes de contribuições para a previdência: os 
trabalhadores, as empresas e o Governo. 

É possível aumentar as entradas ao sanar os ralos por onde o dinheiro 
da Previdência Social escapa. Entre eles, a dívida das empresas com o 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que aumenta ano a ano 
sem que o Governo consiga recuperá-la, e as isenções fiscais às 
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empresas, mantidas com o dinheiro da previdência. 

Recuperar dívidas com o INSS: 10,3 bilhões de reais. 

Quase 700 mil empresas devem 301,9 bilhões de reais à Previdência 
Social, o suficiente para pagar mais de duas vezes o chamado déficit 
da Previdência. Apesar do grande número de devedores, a maior parte 
da dívida está concentrada em poucos deles: os 10 maiores 
concentram mais de um terço desse valor, segundo dados da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

Acabar com isenções ficais: 55 bilhões de reais. 

Além das empresas que sonegam as contribuições à Previdência 
Social, há outras que sequer precisam pagar o Governo. Com o 
argumento de que isso aquece o mercado de trabalho, o Governo 
Federal concede descontos no pagamento do INSS pelos 
empregadores desde 2011. A estimativa para 2016 é de que esses 
benefícios retirem 25 bilhões de reais da Previdência Social.  

Formalizar trabalhadores: 47 bilhões de reais. 

Os 18,5 milhões de trabalhadores sem carteira de trabalho assinada no 
Brasil são 18,5 milhões de contribuintes a menos para a Previdência 
Social, já que recebem o seu salário informalmente.  

Comunicar acidentes e doenças: 8,8 bilhões de reais. 

Mais de 300 mil trabalhadores são afastados dos seus empregos todos 
os anos por causa de acidentes ou doenças adquiridas no local de 
trabalho. Apesar de as empresas causarem esses problemas, são os 
cofres da Previdência Social que pagam os 8,8 bilhões de reais anuais 
em auxílios a esses doentes e acidentados. 

As empresas deveriam pagar por esses auxílios quando elas não 
seguirem padrões de segurança e higiene determinados pelo Governo. 
Já o INSS tem o dever de pedir esse dinheiro de volta às empresas na 
Justiça, mas não age com o empenho necessário para recuperar esse 
dinheiro. 

Usar outras fontes para pagar a dívida pública: 63 bilhões de reais. 

Culpada constantemente pelos problemas do orçamento de todo o 
Governo, a dívida pública também leva sua parte do Orçamento da 
Previdência Social. Para pagá-la em 2015, o Governo retirou 63 bilhões 
de reais da conta da seguridade social, uma rubrica que inclui, além da 
Previdência Social, o Sistema Único de Saúde (SUS), o Bolsa Família 
e outras políticas. 
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Trata-se, portanto, de passar a conta da má gestão da Previdência aos 
trabalhadores. A Previdência Social foi uma luta e uma conquista dos 
trabalhadores, e, se for aprovada, essa reforma será mais um 
retrocesso proposto por esse Governo. É mais uma das facetas do 
golpe. 
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Sumário 

Necessidade de votação, pela Casa, das reformas trabalhista, previdenciária e 

do ensino médio. 

 

O SR. RENATO MOLLING (Bloco/PP-RS. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, esta Casa precisa votar a reforma trabalhista 
e a reforma previdenciária. Com certeza, isso é importante. O nosso 
País é grande, é maravilhoso, mas precisa, para gerar emprego, para 
gerar desenvolvimento, dessas reformas, assim como também da 
reforma do ensino médio. 

O ensino é importante, especialmente se teoria e prática estão 
conjugadas para despertar maior interesse no jovem, e ele, assim, 
poder ter um futuro melhor através do conhecimento.  

Qualquer país grande e desenvolvido só venceu pelo trabalho, pela 
dedicação, pelo conhecimento, e o nosso País também só vai vencer, 
só vai gerar emprego, só vai conseguir exportar se tiver tecnologia, se 
tiver conhecimento, e, para isso, nós temos que criar um País com um 
ambiente favorável para trabalhar, para produzir, para gerar emprego. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.  
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DISCURSO 

 

Sumário 

Críticas à proposta de reforma previdenciária, do Governo Federal. 

 

O SR. SUBTENENTE GONZAGA (PDT-MG. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Presidente 
Temer conseguiu, com a proposta da reforma da Previdência, algo 
quase inédito: unir o conjunto dos trabalhadores deste Brasil, 
servidores públicos, militares, trabalhadores rurais, que serão 
efetivamente os prejudicados com essa proposta. 

Ontem, nós denunciamos aqui aquilo que se fez com os militares. 
Agora, queremos denunciar aquilo que se fez com os trabalhadores 
rurais. Todos que conhecem a realidade dos trabalhadores rurais, que 
têm direito à aposentadoria rural, sabem que eles terão que 
efetivamente viver e trabalhar na roça por 60 anos. Eles têm de 
obrigatoriamente trabalhar 60 anos na roça, um trabalho braçal, para 
fazer jus ao recebimento da aposentadoria integral. 

Essas pessoas, clara e objetivamente, começam a trabalhar ainda na 
infância ou na adolescência por razões óbvias, mas a legislação não 
lhes permite ter a carteira assinada. Isso quer dizer que elas estão 
condenadas, sim, ao trabalho braçal durante a vida toda. 

Sr. Presidente, não é razoável, não é justo, nem como política pública 
de fixação desse homem no campo, aquele que produz 70% dos 
alimentos da população brasileira, na agricultura familiar, só poder se 
aposentar aos 65 anos. 

Todos nós sabemos que a maioria absoluta desses trabalhadores vive 
da produção de subsistência, sem renda regular, o que não lhes 
permite fazer a contribuição mensal. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Contrariedade à proposta da Presidência da República para reforma da 

Previdência. 

 

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo de Michel Temer, 
naturalmente assessorado por Henrique Meirelles, mandou para esta 
Casa uma proposta de reforma tributária que vai explorar, vai tirar 
dinheiro dos trabalhadores. 

Eu fiz uma conta: o cidadão que começar a poupar hoje, mensalmente, 
160 reais, em 49 anos ele terá 1 milhão e 100 reais na poupança. 
Imaginem bem: a Previdência vai fazer caixa, a Previdência vai tirar 
dinheiro dos trabalhadores para fazer esse superávit primário. 

Na era Collor, o que ele fez? Confiscou a poupança, tomou o dinheiro 
do povo brasileiro através do confisco da poupança. Agora esse 
Governo quer fazer um caixa dois. Nós estamos combatendo tanto o 
caixa dois neste País, e o Governo quer fazer um caixa dois, 
explorando os trabalhadores brasileiros, que terão de contribuir 49 
anos para se aposentar com um salário mínimo. 

Então, se o cidadão começar hoje, em 2016, a depositar na poupança 
160 reais, em 49 anos ele terá 1 milhão e 100 reais. Ou seja, ele terá, 
nos 10 anos subsequentes, um salário de 10 mil reais por mês, 
considerando-se que ele viverá em média mais 10 anos. 

Portanto, não tem cabimento essa proposta. 
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Disposição do orador para a luta em favor da simplificação da aposentadoria 

dos trabalhadores rurais, ante a previsão de enrijecimento das regras em 
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proposta de reforma previdenciária enviada ao Congresso Nacional pelo Poder 

Executivo. 

 

O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB-SC. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo 
mandou a PEC 287/16, que trata da reforma da Previdência, e eu 
queria só colocar um ponto que nós vamos defender nesta Casa: a 
aposentadoria dos agricultores. 

Devemos ter muito cuidado com essa questão, sob pena de 
esvaziarmos o setor rural, que hoje não chega a 15% da população 
brasileira, em razão das dificuldades que tem, como a falta de uma 
previdência, de um seguro, de um plano de saúde, de férias, de 13º 
salário, e por trabalhar de domingo a domingo, de sol a sol, 18 horas 
por dia, principalmente as mulheres, que têm jornada dupla. 

A mulher agricultora hoje é uma heroína. Ela está lá no campo, fazendo 
tudo que tem que fazer na roça e ainda cuidando da família. A 
aposentadoria rural é de um salário mínimo apenas! Precisamos cuidar 
disso. A mulher agricultora, aos 55 anos de idade, pelas agruras do 
trabalho, já tem realmente muita dificuldade para continuar numa 
atividade produtiva, com força de trabalho. Assim também acontece 
com o homem. 

Aqui, na cidade, a jornada de trabalho é de 8 horas, com 2 horas 
extras, no máximo, remuneradas. O agricultor trabalha das 4 horas da 
manhã, quando levanta para tirar leite, até às 22 horas, 23 horas. 
Então, a sua jornada é de 18 a 19 horas por dia. 

Nós temos que levar isso em conta, sob pena de cometermos uma 
injustiça com o homem do campo. Isso é o que eu vou defender. 

Se não se está arrecadando, há alguma coisa errada, porque, de tudo 
o que se produz na agricultura, na pecuária, na extração de madeira, é 
pago 2,3% ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural - 
FUNRURAL. Nós precisamos saber para onde estão indo os recursos 
dessa contribuição do agricultor. 

Sr. Presidente, nós apresentamos um projeto para que, ao vender 
algum produto, sejam emitidos dois cheques de pagamento para o 
agricultor: um referente ao produto e outro para a Previdência, para 
que o agricultor mesmo possa recolher esse valor e ter a garantia de 
que o recurso descontado do seu produto seja recolhido para a 
Previdência. Ele paga 2,3% à Previdência por meio do FUNRURAL, e a 
empresa agrícola paga a folha de pagamento mais 2,3%. Então, há 
alguma coisa errada ao dizer que se arrecada apenas 2% e que a 
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Previdência gasta 28% com a aposentadoria rural. 

Nós temos que ter cuidado. Se vamos tratar diferenciadamente as 
Forças Armadas, devemos tratar com muito mais privilégios o nosso 
agricultor, que é aquele que representa o homem e a mulher que põem 
a comida na mesa dos brasileiros - e não há coisa mais sagrada e mais 
difícil de fazer. É o agricultor que enfrenta o clima, trabalha o ano 
inteiro a céu aberto e pode chegar ao final do ano e não receber nada 
pelo seu trabalho. 

Então, nós temos que assegurar a aposentadoria do pequeno 
agricultor, do homem do campo, porque é ela que mantém muitos 
Municípios do Brasil. O maior plano social deste País é a 
aposentadoria dos agricultores, que estão mantendo a economia da 
indústria e do comércio nos Municípios. Nós precisamos trabalhar isso 
com cuidado. 

Nós vamos defender a aposentadoria rural, mostrando os dados e os 
números para o Brasil, para que não se faça injustiça com as 
agricultoras e os agricultores brasileiros. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
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Sumário 

Indignação com aprovação da Medida Provisória nº 745, de 2016. Ausência de 

legitimidade do Presidente da República, Michel Temer, para apresentação de 

proposta de reforma previdenciária. Proposta de realização de plebiscito sobre 

reforma da Previdência Social. 

 

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PTdoB-PE. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu ia falar antes do 
término da votação para ver se eu conseguia mudar alguns votos, 
modéstia à parte, mas V.Exa. encerrou a votação. 

Deputado Orlando, eu estou indignado com o que acabamos de 
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aprovar aqui. Sabe o que acabamos de aprovar? Nós impedimos o 
Brasil de fabricar a sua moeda. Acreditem: nós proibimos o Brasil de 
fabricar a sua moeda. Este Governo de Michel Temer vai mandar 
fabricar moeda no exterior, porque acho que, assim, o dinheiro já fica 
lá. 

Ora, Judas traiu Jesus por trinta moedas. Este Governo está traindo o 
Brasil eu não sei por quantas moedas. Isso é um absurdo! 

Mas eu não quero falar aqui sobre moeda, não, porque estou 
indignado. É o seguinte: eu vim falar sobre a reforma da Previdência. 

Michel Temer, como cidadão e como Presidente, não tem legitimidade 
para propor a reforma da Previdência. Como cidadão, ele se aposentou 
aos 55 anos e ganha 30 mil reais por mês dos cofres públicos. Se 
Michel Temer quisesse se legitimar para propor a reforma, no mínimo, 
ele deveria dizer o seguinte: "Eu vou reduzir a minha aposentadoria à 
metade e devolver pelo menos 10 anos do que eu recebi a mais", já 
que ele quer os 65 anos. Como cidadão ele não tem legitimidade. 
Como Presidente da República, menos ainda, porque o seu Governo 
realmente não dialoga com as ruas. 

Olhem, quem está falando aqui, modéstia à parte, é um Deputado que 
foi o Relator do FUNPRESP. Qualquer brasileiro ou brasileira que tiver 
o mínimo de responsabilidade pública, o mínimo de compromisso com 
o País, vota a favor da reforma da Previdência. Entretanto, há que se 
considerar a falta de legitimidade deste Governo, que manda para cá 
uma reforma tímida, que não resolve o problema da Previdência, como 
por exemplo, as Forças Armadas. 

As Forças Armadas, Deputado Alceu Moreira, geram um déficit na 
Previdência de 35 bilhões/ano. O Governo não teve coragem de incluir 
as Forças Armadas. 

A Constituição de 1988 criou a aposentadoria rural, de forma justa, mas 
se esqueceu de dizer quem ia pagar a conta. Quando é agora, o Michel 
Temer está sugerindo que o trabalhador rural pague a Previdência. Na 
verdade, a aposentadoria rural sempre foi, a meu ver, uma política de 
inclusão social. 

Essa reforma de Michel Temer não vai resolver o problema. E sabe por 
que não vai resolver? Eles estão dizendo que vão economizar 680 
bilhões em 10 anos. Acontece que o déficit é de 130 bilhões por ano. 
Estou propondo - e vou descer da tribuna - um plebiscito. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Para encerrar, Deputado. 

O SR. SILVIO COSTA - Vou encerrar, em que pese a pressa do 
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Relator. 

Proponho um plebiscito para que o povo do Brasil diga se quer ou não 
a reforma da Previdência. Preciso recolher 171 assinaturas, para nós 
votarmos e realizarmos esse plebiscito no dia 30 de abril de 2017. 

Nós precisamos escutar o povo do Brasil sobre a reforma da 
Previdência. Está falando aqui um Deputado que é a favor da reforma. 
Entretanto, este Governo não tem legitimidade para tratar de um 
assunto tão relevante para o futuro do Brasil. 
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MAJOR OLIMPIO-SOLIDARIEDADE -SP 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Associação a protesto do Deputado Laerte Bessa contra a não concessão de 

audiência a Parlamentares pelo Ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre 

Moraes, para debate da situação de policiais e bombeiros militares em relação à 

Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, acerca da Seguridade 

Social e do estabelecimento de regras de transição. Manifestação de 

solidariedade aos servidores públicos brasileiros, especialmente aos 

profissionais da segurança pública. 

 

O SR. MAJOR OLIMPIO (SD-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, é óbvia a importância da discussão da reforma da 
Previdência Social. 

Eu quero ser solidário à manifestação do Deputado Laerte Bessa. Não 
foram sequer recebidos outros Parlamentares, como o Deputado 
Fernando Francischini, para serem ouvidos, pelo Ministro da Justiça.  

E sabe por quê, Deputado Bessa? Porque eles não têm argumentação 
sobre o que estão fazendo na Proposta de Emenda à Constituição nº 
287, principalmente em relação às forças policiais. 

Eu quero falar sobre essa tese de propaganda nazista de que uma 
mentira deve ser contada mil vezes para que se torne verdade. Os 
policiais militares e os bombeiros militares continuam a ser 
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arrebentados no momento em que se acaba com a paridade, em que 
se acaba com a pensão das viúvas, inclusive de mortos em serviço. 
Não se mexeu em absolutamente nada, muito embora houvesse o 
compromisso do Presidente da República de que a reforma da 
Previdência para os militares estaduais ficaria junto com a reforma dos 
militares federais. Nada disso aconteceu!  

Então, Srs. Parlamentares, mesmo que digam a V.Exas. que retiraram 
os policiais e os bombeiros militares, saibam que não retiraram coisa 
alguma. Simplesmente foi tirada a regra dos 65 anos de idade e 
remetida para os Governadores a regulamentação. E eles vão para a 
mesma pancada dos 65 anos de idade. 

Manifesto a minha solidariedade a todos os servidores públicos do 
País, em especial às forças policiais. Nós estaremos mais do que 
juntos para mostrar que o servidor público não vai pagar duas vezes a 
mesma conta dos desvios causados por má administração e por 
corrupção. 
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ALBERTO FRAGA-DEM -DF 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Confiança no atendimento pelo Presidente da República, Michel Temer, de 

reivindicações dos policiais e bombeiros militares brasileiros acerca de 

proposta de reforma da Previdência. 

 

O SR. ALBERTO FRAGA (DEM-DF. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, eu queria dizer, alto e bom som, que eu confio 
na sensibilidade do Presidente Michel Temer. Eu não tenho dúvida 
nenhuma de que S.Exa. vai atender ao pleito das Polícias Militares e 
dos Corpos de Bombeiros de todo o Brasil. Até mesmo porque, pela 
experiência profissional que S.Exa. teve, sabe muito bem que a 
carreira policial é diferenciada e na qual há risco. Esses profissionais 
morrem muito mais prematuramente do que um professor, do que 
qualquer servidor de outra categoria, em virtude da natureza do cargo 
que ocupam. 
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Por isso, eu prefiro acreditar no homem Michel Temer, que tem 
palavra. Tive a oportunidade de conviver aqui com S.Exa. por alguns 
mandatos e tenho certeza absoluta de que S.Exa. vai honrar o 
compromisso com as Polícias Militares. Quem não acredita, paciência. 
Mas eu acredito!  

Tenho a certeza de que, muito em breve, nós vamos ter a notícia de 
que a previdência dos militares será tratada com a previdência dos 
militares, ou seja, todos juntos no mesmo saco. 
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LAERTE BESSA-PR -DF 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Solicitação ao Presidente da República de retirada dos profissionais da 

segurança pública do bojo da proposta de reforma da Previdência. 

 

O SR. LAERTE BESSA (PR-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, eu só queria dizer a V.Exa. que muito já foi falado 
sobre a isonomia entre as polícias. Nós já discutimos muito sobre essa 
matéria aqui. 

Quando se fala em polícia, aqui no plenário, nós estamos falando em 
Polícia Civil, em Polícia Militar, em Polícia Federal e em Polícia 
Rodoviária Federal. 

Portanto, eu quero mandar um recado para o Presidente da República: 
não são apenas a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros que ele tem 
que retirar do pacote da Previdência. A expectativa de vida de um 
policial é de 54 anos. E, quando eu falo em policial, estou falando da 
Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal e da Polícia 
Rodoviária Federal. Como é que nós vamos trabalhar até os 65 anos, 
Sr. Presidente?  

Portanto, este é o recado para o nosso Presidente da República, 
porque, quando nós falamos em polícia, temos que falar das quatro 
polícias. 
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E eu quero pedir o apoio da bancada da segurança pública, para que 
possamos nos fortalecer, porque a missão do policial é árdua. Nós não 
podemos tratar o policial como um cidadão comum. O policial não tem 
condições de trabalhar até os 65 anos. A expectativa de vida de um 
policial é de 54 anos. Como é que ele vai trabalhar até os 65 anos, Sr. 
Presidente? 

Então, eu peço ao Presidente - e sabemos que S.Exa. já foi Secretário 
de Segurança Pública de São Paulo - que tenha bom senso, que retire 
da proposta a segurança pública e não acabe com ela, como está 
sendo cogitado nesse projeto de maldades com a Previdência.  

Obrigado, Sr. Presidente. 
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CAPITÃO AUGUSTO-PR -SP 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
COMO LÍDER 
DISCURSO 

 

Sumário 

Agradecimentos ao Governo Federal pelo diálogo com representantes dos 

policiais e bombeiros militares brasileiros acerca da proposta de reforma da 

Previdência. Expectativa de atendimento das reivindicações das categorias pelo 

Poder Executivo. Apoio ao pleito do Deputado Laerte Bessa de atendimento 

das reivindicações de demais categorias policiais no bojo da matéria. 

 

O SR. CAPITÃO AUGUSTO (PR-SP. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e quem nos assiste 
pela TV Câmara, obviamente nós sabemos da importância desse 
projeto, mas teremos mais tempo e oportunidade para debatê-lo ainda 
esta noite. 

Eu não poderia, realmente, deixar de falar dessa questão 
previdenciária, um assunto que está tirando o sono dos policiais 
militares e dos bombeiros militares do Brasil, tendo em vista as várias 
versões apresentadas na referida proposta de emenda à Constituição. 

Também não poderia deixar, na linha do que disseram o Coronel Fraga 
e o Cabo Sabino, de agradecer imensamente ao Presidente Michel 
Temer, ao Líder do Governo, Deputado Andre Moura, e ao Ministro da 
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Defesa, Raul Jungmann, pela oportunidade que estão nos dando de 
estabelecer um diálogo, de demonstrar a diferenciação entre servidores 
civis e militares.  

A questão relativa aos nossos deveres é totalmente diferente do 
servidor público comum, assim como há a proibição de exercer 
qualquer tipo de atividade político-partidária, de constituir sindicato, de 
ter direitos políticos, além da insalubridade, da periculosidade e da 
especificidade do nosso serviço. 

E nós não podemos, em hipótese alguma, deixar de vir aqui agradecer 
ao Presidente da Casa e à Liderança do Governo pela oportunidade 
que estão nos dando de estabelecer esse diálogo. 

Obviamente, o projeto deve ser enviado amanhã a esta Casa. Ainda 
será criada uma Comissão Especial e teremos alguns meses de debate 
até que seja apresentado e votado o relatório final. Mas nós, desde já, 
estamos tendo a oportunidade de demonstrar o tipo de serviço 
praticado pelos nossos policiais militares e bombeiros militares. 

Já há, obviamente, uma insatisfação generalizada com as primeiras 
medidas que podem afetar os policiais militares. Por isso, temos a 
obrigação de vir aqui, esclarecer e tranquilizar os policiais militares e os 
bombeiros militares do Brasil. Estamos aqui, sim, trabalhando, 
conversando, dialogando, fazendo de tudo para que a nossa classe 
não seja prejudicada. 

Sempre nos pautamos por essa linha de trabalho e tivemos sucesso, 
neste mandato, em todos os pleitos que se relacionaram à questão da 
nossa família de policiais e bombeiros militares, classes já tão sofridas, 
com baixos salários e quase nenhum direito.  

Há o registro de inúmeras mortes de policiais militares apenas devido à 
condição de serem policiais. Nós, obviamente, temos a obrigação de 
não estar, pelo menos, imputando-lhes um prejuízo tão grande quanto 
seria esse da questão previdenciária. 

Então, aqui fica registrado o meu agradecimento ao Governo, que tem 
estabelecido esse contato. Não tenho dúvida nenhuma de que as 
nossas reivindicações, os nossos pleitos serão atendidos, 
contemplados. 

O SR. LAERTE BESSA - Capitão Augusto, não se esqueça da Polícia 
Civil e da Polícia Federal. 

O SR. CAPITÃO AUGUSTO - Deputado Laerte Bessa, eu também 
comungo dessa questão das polícias: Polícia Federal, Polícia 
Rodoviária Federal e Polícia Civil. 
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Neste primeiro momento, nós estamos falando da questão dos policiais 
militares e bombeiros militares, que têm menos direito ainda, Deputado 
Laerte, do que os próprios policiais civis.  

Há essa questão da proibição de filiação partidária, há a proibição de 
sindicalização, há a proibição de exercerem o direito de greve e tantos 
outros. Mas eu comungo desse pedido de V.Exa., ou seja, para que 
também sejam incluídas as categorias de policiais constantes do art. 
144-A da Constituição Federal, para que tenham realmente preferência 
neste momento tão difícil por que o Brasil está passando, em especial 
pelo que nossos policiais estão passando, com tantos deles sendo 
vitimados pela violência e por homicídios pelo simples fato de serem 
policiais. 

Deixo registrada a minha solidariedade ao pleito do Deputado Laerte 
Bessa, para que, num segundo momento, também encampemos, 
ombro a ombro, os demais policiais. 

Mas eu venho aqui para agradecer a oportunidade que o Governo está 
nos dando de estabelecer o diálogo, de permitir que debatamos a 
questão da diferenciação, da especificidade do trabalho policial militar. 

Muitíssimo obrigado, Presidente Michel Temer e Deputado Andre 
Moura, Líder do Governo. Agradeço também ao Ministro da Defesa, 
Raul Jungmann.  

Nós desejamos que, durante todo esse processo e ao término dele, 
quando da aprovação do relatório, não seja imputado aos policiais 
militares e aos bombeiros militares um prejuízo tão grande como esse. 
Como se não bastasse o tipo de serviço, os baixos salários, a falta de 
condições de trabalho, os policiais militares não têm limitação de 
jornada de trabalho.  

Os policiais militares trabalham mais de 240 horas por mês, muito ao 
contrário dos servidores públicos civis, que têm a limitação de jornada 
de trabalho em, no máximo, 165 horas. Com 30 anos de serviço, o 
policial militar já trabalhou muito mais do que qualquer outro servidor 
com 35 anos de serviço ou mais.  

Por isso, aqui estamos não para pedir qualquer tipo de tratamento 
diferenciado, mas um direito que é devido aos policiais militares e aos 
bombeiros militares. Não é justo nos imputarem os mesmos deveres se 
nós não temos os mesmos direitos. 

Meu muito obrigado novamente ao Presidente Michel Temer; ao Líder 
do Governo, Deputado Andre Moura; ao Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann. Estamos à disposição de todos os policiais militares e 
bombeiros militares. Continuaremos atentos e acompanhando os 
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projetos. Vamos nos reunir e trabalhar. No dia 14 haverá uma reunião 
nesta Casa para definirmos uma padronização, ou seja, o que é ideal 
para as nossas famílias, para os policiais militares e bombeiros 
militares. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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JANDIRA FEGHALI-PCDOB -RJ 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
COMO LÍDER 
DISCURSO 

 

Sumário 

Contrariedade à votação da medida provisória em apreciação. Questionamento 

da credibilidade e imparcialidade do Juiz Federal Sergio Moro diante da 

divulgação de fotografias do magistrado com o Senador Aécio Neves em 

evento. Repúdio à proposta de emenda à Constituição relativa à reforma da 

Previdência, apresentada pelo Governo Michel Temer. 

 

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Como Líder. Sem revisão da 
oradora.) - Sr. Presidente, colegas Parlamentares, em primeiro lugar, 
quero apenas registrar claramente uma posição: essa medida 
provisória atravessou, numa afronta absoluta, o trabalho que vem 
sendo desenvolvido por esta Casa, através de uma Comissão Especial 
que analisa a reforma do ensino médio. 

Obviamente nós não queremos votar essa matéria, porque ela afronta 
não apenas a Casa, mas também os milhares de estudantes que hoje 
ocupam mais de 1.200 escolas neste País. 

Mas é importante trazer para este plenário uma discussão política 
sobre o momento que vivemos. O momento é de crise política, é de 
crise institucional sim. As pessoas que foram para as ruas no domingo, 
para as manifestações que fracassaram retumbantemente diante das 
expectativas, colocaram este Congresso no centro das manifestações 
e levantaram cartazes para o Juiz Sérgio Moro. 

Vejam esta foto, meus amigos, que hoje ocupou a cena de todos os 
jornais e das redes sociais. (Mostra fotografia.) Quem tira a 
credibilidade do Poder Judiciário não é este Parlamento, mas, sim, o 
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comportamento de alguns juízes, como o Juiz Sérgio Moro, que está 
nesta foto - que nós ampliamos, para mostrar a seletividade - 
demonstrando um comportamento vergonhoso. O magistrado foi a um 
evento e ficou de cochicho, de piada, de abraços, cheio de graça, 
bebendo junto com o Sr. Senador Aécio Neves, que já faz parte de seis 
delações. Esse não é comportamento de um magistrado isento. Talvez 
isso explique a seletividade de suas ações; talvez isso explique porque 
ninguém do PSDB até agora foi preso; talvez isso explique que não 
haja isenção da magistratura brasileira. 

Esta foto hoje está em todos os jornais de grande circulação no Brasil. 
Ela foi top no Twitter e em todas as redes sociais. As pessoas estão se 
sentindo envergonhadas diante do comportamento do Juiz Moro. 

Neste momento é importante que cobremos de um magistrado, como o 
Juiz Moro - ele diz que comanda a principal operação de limpeza deste 
País -, comportamento altivo, isento, não seletivo. Primeiro, ele precisa 
ter postura de magistrado para poder falar com autoridade o que pensa 
falar. 

Portanto, nós queremos cobrar desse magistrado postura de juiz, 
postura isenta, o que ele não demonstrou ao ter esse comportamento 
público com uma liderança que foi candidato a Presidente pelo PSDB. 

Nesse processo é importante dizer que nós estamos de fato em um 
momento delicado, que a reafirmação do Parlamento brasileiro é a 
reafirmação da democracia, que a reafirmação de um poder eleito é a 
reafirmação da democracia. 

Com todos os limites e defeitos que há, eu mesma considero que este 
Parlamento violou a Constituição quando votou o impeachment. Este 
Parlamento não respeitou a Constituição quando depôs uma 
Presidente sem crime de responsabilidade, violou a Carta Magna deste 
País. 

No entanto, votações que estejam dentro do arcabouço constitucional 
precisam ser respeitadas sob o ponto de vista da maioria. Se a maioria 
decide, ela tem o direito de decidir em matérias legislativas 
infraconstitucionais ou constitucionais que não firam cláusulas pétreas, 
como a separação dos Poderes e outras que hoje defendem a 
República e o Estado brasileiro. 

Esta Casa recebeu essa PEC da Previdência na calada da noite - essa 
expressão está na moda. Sras. e Srs. Deputados, ela foi protocolada 
às 23h58min, quase meia-noite. E quem diz que essa PEC ajuda o 
Brasil é porque não a leu ou não tem nenhuma relação com a 
sociedade brasileira. 
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Essa proposta de emenda à Constituição, em uma primeira análise, 
demonstra claramente o tamanho da crueldade e da maldade que se 
quer fazer com o povo mais pobre deste País. 

Essa PEC tira a diferenciação entre mulheres e homens, 
desrespeitando no benefício previdenciário a história de luta das 
mulheres brasileiras, que têm dupla jornada, tripla jornada, que 
também cumprem horário no trabalho. Obviamente isso lhe dá uma 
especificidade e um direito à aposentadoria com idade menor. Essa foi 
uma batalha consagrada na Constituição Federal e hoje, em uma 
canetada, busca-se tirar essa diferenciação. 

Pretende-se elevar a idade de aposentadoria para 65 anos a todos os 
trabalhadores do Brasil, não só do setor privado, mas também do setor 
público. E o pior: ela diz que o valor do benefício do trabalhador, que 
começou a trabalhar cedo - neste País, começa-se a trabalhar muito 
cedo -, só será integral, ou seja, ele só receberá o teto se contribuir 
meio século. Serão necessários 50 anos de carteira assinada para se 
receber o valor do benefício no teto do Regime Geral, e com 65 anos 
de idade. 

Os benefícios assistenciais mudam de 65 anos para 70 anos e são 
desvinculados do salário mínimo. Vão receber menos que o valor do 
salário mínimo aqueles que têm renda per capita até um quarto do 
salário mínimo e as pessoas com deficiência. E, mesmo na 
aposentadoria por invalidez por doenças graves, o benefício será muito 
menor. 

Isso valerá para o trabalhador rural, para o professor, que fica em pé 
na sala de aula e que tem hoje direito à aposentadoria com 25 anos de 
contribuição. Valerá também para aqueles que hoje precisam se 
aposentar antes de adoecerem. Agora só haverá aposentadoria 
especial depois que ficarem doentes, e assim mesmo com um valor de 
benefício abaixo do que hoje receberiam contribuindo sobre o teto. 

Essa proposta reduz o valor da pensão por morte à metade - à metade! 
Essa proposta de emenda à Constituição é de uma crueldade, de uma 
perversidade inimaginável! 

Nós não podemos aprovar uma proposta de emenda à Constituição 
nesse tom. Até a reversão urbano-rural, rural-urbano não pode mais 
ser somada. Não se pode somar o tempo de contribuição do trabalho 
urbano com o do trabalho rural. E os trabalhadores rurais também 
passam a mudar a sua forma de contribuição, que era sobre a 
produção e agora não é mais. 

Então, a proposta de emenda à Constituição é para fazer economia em 
um regime de Previdência que é superavitário! Eu posso afirmar isto a 
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V.Exas.: o regime de seguridade social hoje é um sistema de proteção 
superavitário.  

Não há déficit no Regime Geral de Previdência Social para termos uma 
PEC de tamanha crueldade, que é contra o povo trabalhador da 
cidade, do campo, contra os inválidos; é contra os que têm doença 
grave; é contra aqueles que estão expostos a agentes nocivos; é 
contra as mulheres e a construção de um sistema de proteção social 
que fizemos e que hoje é exemplo para o mundo. Além disso, há as 
repercussões sobre os servidores públicos, que não vamos ter tempo 
de analisar agora, mas teremos tempo de debater isso no transcorrer 
do processo de análise e de votação. 

Apenas quero denunciar o que este Governo ilegítimo quer fazer com a 
Previdência Social brasileira. É a inexistência da possibilidade de uma 
aposentadoria com probabilidade de sobrevivência e com qualidade de 
vida. 

Portanto, é uma vergonha o que se faz aqui. 

Muito obrigada, Sr. Presidente 
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Manutenção de Renan Calheiros no cargo de Presidente do Senado Federal 

para aprovação de propostas de interesse do Governo Temer. Necessidade de 

luta contra a corrupção e a exploração do povo brasileiro. 

 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Supremo Tribunal 
Federal acabou de se pronunciar: Renan voltou! A luta pelo 
esmagamento dos direitos dos trabalhadores, pelo ajuste fiscal é mais 
importante no Brasil do que a luta contra a corrupção. 

No domingo milhares de pessoas foram às ruas gritar "fora, Renan!", 
mas eles não gritaram "fora, Temer!", eles não se manifestaram contra 
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a PEC 55, eles não se manifestaram contra a reforma da Previdência 
em nenhum cartaz. Eles não tinham nenhuma preocupação com a 
perda de direitos e com o esmagamento do gasto público. E a resposta 
veio hoje. 

Renan é alvo de dez processos no Supremo. Ele não atendeu à 
determinação judicial, e ganhou. Ele voltou porque assim decidiu o 
próprio Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, com a anuência do 
Governo Temer, que trabalhou a noite toda e falou: "Nós não podemos 
deixar de votar na terça-feira que vem a PEC 55". Essa PEC esmaga o 
gasto público. Durante 20 anos vão reduzir os gastos com a saúde, 
com a educação e com os benefícios sociais. E eles têm que acelerar a 
reforma da Previdência. 

Neste momento, isso causa um imenso tumulto na sociedade, 
desestabiliza, emite sinais ruins para o mercado financeiro. Os 
banqueiros vão ficar nervosos, os investidores estrangeiros vão ficar 
nervosos. Então, Renan volta para votar lá o que nós chamamos de 
PEC 55. Foi isso que aconteceu. 

Brasileiros foram à rua dizer: "Eu estou indignado com a corrupção". Só 
isso não basta! Acaba a ilusão de que se combate a corrupção só com 
camisa da Seleção Brasileira. Essa corrupção é sistêmica no nosso 
País! Está no financiamento privado, está no Governo Temer até a raiz, 
em todo o seu círculo governamental, está nos partidos da base, como 
esteve nas responsabilidades que o PT teve, e isso o levou a ver gente 
sua presa. 

Nós repudiamos qualquer seletividade nas investigações. 

Luta contra a corrupção e contra a exploração do povo brasileiro! 
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, nós 
estamos discutindo a questão educacional, e eu queria chamar a 
atenção para um detalhe que está passando despercebido: a reforma 
da Previdência acaba com a aposentadoria diferenciada dos 
professores. Ninguém se deu conta disto: estão acabando com o 
tempo de aposentadoria do professor. Que estímulo o professor vai ter 
a partir de agora com essa proposta da reforma da Previdência? Quero 
chamar a atenção de todas as pessoas para isso, porque parece que 
ninguém percebeu. 

Estamos discutindo o principal, que é essa questão educacional, mas a 
reforma da Previdência desestimula, aniquila todo o sonho do 
magistério. E ninguém está se dando conta dessa história. 

Quero que V.Exas. prestem atenção. Na reforma da Previdência, vejam 
o tratamento que está sendo dado aos professores, que, durante tanto 
tempo, tiveram tanta dificuldade. E quanta luta! Eu e a Associação de 
Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São 
Paulo sempre reclamamos dos governos que criaram adicionais para 
professores ativos a fim de que os aposentados não os recebam. 
Trata-se com pouco caso os professores. Assim, é importante chamar 
a atenção para isto: nós precisamos cuidar dos professores na reforma 
da Previdência. 

É fácil vir reclamar pelos policiais, uma vez que estão em grande 
número e são pessoas que estão mais expostas à atividade que 
exercem. E os professores, de que forma os trataremos? É preciso que 
tenhamos cuidado com isso. 

E já que toquei no assunto, a reforma da Previdência não é ruim só 
para os professores, não. Qualquer trabalhador, na proposta de 
reforma da Previdência, para ter direito ao benefício integral, vai ter que 
trabalhar 50 anos - são 50 anos de atividade, não são 50 anos de 
idade, não! A idade vai ter que ser 65 anos. Que absurdo é esse! 

E acabou a diferença entre homens e mulheres. Onde está a dupla 
jornada - às vezes, tripla jornada - da mulher? Esta é a maneira com 
que o Governo quer tratar as mulheres do nosso País, jogando-as na 
vala comum. E o pretexto, qual é? "Ah, a mulher vive mais". Ainda bem 
que a mulher vive mais! Que todos vivamos mais! Esse é o nosso 
maior objetivo. Não se pode querer punir a mulher porque vive mais. 
Ela vive mais porque trabalha mais; vive mais porque tem dupla 
jornada; vive mais porque, além de aguentar o homem, aguenta seus 
filhos todos. Na verdade, estamos tratando a mulher de maneira rala, 
reles, e isso não pode continuar acontecendo. 

Veio uma grande grita quando a primeira versão da reforma chegou a 
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esta Casa e se viu que ela não contemplava os policiais e bombeiros 
militares. Foi uma grita geral. O Governo já mandou a segunda versão. 
Quem não viu pode ver, a versão já é outra, não é mais aquela, 
Deputado Orlando. Na nova versão, já estão excluídos os policiais e 
bombeiros militares. E outros acabarão conseguindo sair também. 
Coitadas das professoras! Elas vão ficar ao léu, vão ficar abandonadas, 
se nós não acordarmos para esta realidade. 

Se queremos uma reforma do ensino médio, se queremos uma 
melhora do ensino fundamental, se queremos uma melhora do ensino 
superior, nós precisamos urgentemente nos debruçar nos direitos e 
garantias do magistério, das professoras e dos professores, até porque 
a situação de cada professor é extremamente chocante, é 
desesperadora. Conheço várias professoras da APAMPESP - 
Associação de Professores Aposentados do Magistério Público do 
Estado de São Paulo que estão internadas em condição de 
sobrevivência praticamente mínima. É difícil falar isto, mas tenho que 
falar, ha casos até de abandono. É triste essa realidade. 

Eu queria chamar a atenção de todos para essa questão, porque a 
reforma da Previdência quer, na verdade, que os segurados morram, 
porque fica mais barato sustentar a conta da Previdência, como se ela, 
Previdência, fosse culpada dos roubos da PETROBRAS, do BNDES, 
da ELETROBRAS, da NUCLEBRAS e dos fundos de pensão. Não é, 
não. É esse dinheiro que faz falta! 

Lembrem-se de que esta Casa aprovou recentemente a DRU - 
Desvinculação de Receitas da União, que vai tirar da Seguridade 
Social, este ano, 120 milhões de reais! Durante todo o período de 
vigência da DRU, até 2023, vai retirar 1 trilhão de reais da Seguridade 
Social. Que Previdência quebrada é essa, que pode permitir que se 
retirem, este ano, 120 milhões e, ao longo da vigência da DRU, 1 
trilhão de reais? 

Lembrem-se de que, na PEC do teto de gastos, o Relator tinha incluído 
uma virgulazinha, levando a DRU até 2036. Mas nós percebemos a 
tempo e gritamos, e isso ficou de fora. 

E o trabalhador rural, Deputado Bohn Gass, como está sendo tratado? 
Vai ser aposentado com 65 anos, depois de trabalhar sob sol e sob 
chuva. Como esperar chegar aos 65 anos para ter direito a um 
benefício? Vão jogá-lo numa vala comum de um canteiro qualquer. 

E aquele que recebe benefício assistencial, que hoje é concedido aos 
65 anos? Querem elevar a idade para 70 anos, e sem mais garantia de 
mínimo! Terão um aumento menor do que o do salário mínimo. Repito: 
terão um aumento menor do que o do salário mínimo! Estão ouvindo o 
que eu estou falando? Parece que a banda de cá, sim. Mas a banda de 
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lá está indiferente: não é nada com eles. Vão pagar o que estão 
fazendo. 

O pior de tudo é que aquele que hoje contribui por pelo menos 15 anos 
- chegando o homem aos 65 anos e a mulher aos 60 anos - e tem 
direito a aposentadoria parcial não o terá mais. Terá que contribuir 
durante 25 anos, no mínimo, para ter direito a 51% do valor e a mais 
1% por ano trabalhado. No máximo, receberão 76%. 

A esposa daquele que faleceu, que morreu porque trabalhou demais 
recebe a pensão, mas, se estiver trabalhando, não vai se aposentar. 
Não será permitido acumular os dois benefícios. Ela vai ter que abrir 
mão de um ou de outro. E a pensão está sendo reduzida a 50% com 
essa reforma. 

Essa reforma é a reforma do fim do mundo. É lamentável que 
tenhamos que trazer esses alertas para a Casa sobre aquilo que está 
acontecendo na calada da noite. Estava marcada para amanhã, na 
CCJC, a votação da admissibilidade, mas já há rumores por aí de que 
não será amanhã, será na segunda-feira. 

Agora, com o Supremo Tribunal Federal salvando Renan, o Senado 
Federal vai fazer o resto do jogo. V.Exas. perceberam? A PEC do teto 
de gastos já está garantida com Renan Calheiros lá. E ele também vai 
garantir essa reforma quando sair desta Casa. Ele tem que pagar ao 
Governo pelo jogo que fez a seu favor hoje. Ele vai ter que pagar. 
Sabem como ele vai pagar? À custa de um desgraçado de um 
trabalhador, de um aposentado ou de uma pensionista, porque o 
Governo tem maioria folgada. Mas esses sacripantas vão aprender, 
vão aprender porque iremos denunciar tudo aquilo que se está fazendo 
com o trabalhador brasileiro. 

Ora, a pessoa tem que trabalhar 50 anos. Há emprego para todo 
mundo? Não há! Hoje há mais de 12 milhões de desempregados, e o 
trabalhador desempregado não contará esse seu tempo de 
desempregado para a sua aposentadoria. 

Salafrários! Desonestos! Pilantras! Safados! É assim que se trata um 
trabalhador? O cara que levanta de madrugada para pegar um 
"quebra-osso" da vida, chegar ao seu emprego, voltar quase no fim da 
noite, quando muito para dar um oi aos seus filhos, e voltar já a se 
preparar para o dia seguinte vai ter que trabalhar 50 anos. 

Quem propôs essa reforma aposentou-se aos 55 anos, e se aposentou 
integralmente. Vejam se ele vai renunciar à sua aposentadoria. Vai 
renunciar coisa nenhuma, mas vai impor essa situação a todos os 
trabalhadores. 
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Por isso, humildemente, peço às pessoas que têm decência e 
dignidade que estudem esse texto. Nós não podemos deixar essa 
reforma passar de jeito nenhum. 

Não à reforma da Previdência! (Palmas.) 
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Contrariedade à reforma previdenciária apresentada pelo Poder Executivo. 

Orientação da respectiva bancada. 

 

O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (PR-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PR encaminha... 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O PR encaminha o voto "não". 

Como vota o PSDB? (Pausa.) 

Como vota o PT? (Pausa.) 

O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA - Sr. Presidente, só um 
instante, para que eu possa fazer o encaminhamento. 

Quero antes enfatizar que os policiais civis de todo o Brasil, bem como 
os policiais federais, trabalham à noite e às vezes 3 dias, 4 dias, 5 dias 
sem dormir. Não há condição de o policial correr com bengala atrás de 
criminoso. Não há condição de ele trabalhar até os 65 anos. Essa 
reforma não pode englobar a Polícia Civil. Então, tem que continuar a 
aposentadoria especial da Polícia Civil. 

O que se está fazendo tem que ser muito bem estudado, não pode ser 
feito açodadamente, como se está fazendo com essa reforma da 
Previdência. A Polícia Civil tem que ser contemplada. 

O voto do PR e da base é "não".  
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Questão de ordem sobre possível retirada da proposta de emenda constitucional 

relativa à reforma da Previdência Social pelo Poder Executivo. 

 

O SR. MIRO TEIXEIRA (Rede-RJ. Questão de ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, considero razoavelmente grave a informação 
que nós estamos recebendo da retirada da proposta de reforma da 
Previdência pelo Governo Federal. 

A proposta estava na Câmara, estava numerada, havia sido remetida à 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania; ontem havia sido 
discutida entre Parlamentares e havia até parecer no site da Comissão, 
com a possiblidade de votação hoje na Comissão. 

Pedi para entrarmos no site da Câmara dos Deputados e, ou por uma 
insuficiência até minha ou porque realmente o site está fora do ar 
nessa parte, não se consegue a informação. Cadê o ofício de retirada 
da proposta? Com base em que se retirou uma proposta de emenda à 
Constituição, que já estava distribuída aqui na Câmara dos Deputados 
à Comissão de Constituição e Justiça? 

Claro que a responsabilidade não é de V.Exa., mas V.Exa. está 
presidindo a sessão, com o sentido democrático de sempre e, 
seguramente, está interessado também em oferecer aos seus eleitores 
essa explicação.  

Esse é um tema que interessa ao Brasil inteiro. A reforma da 
Previdência está mobilizando o Brasil inteiro, e ficam com essa ida e 
vinda de proposta? A PEC veio para a Câmara e foi retirada.  

Eu não conheço, mas pode haver assunto dessa expressão que tenha 
sido mandado para a Câmara dos Deputados e, depois de distribuído à 
Comissão, ser retirado. Mesmo projeto parlamentar, distribuído a uma 
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Comissão, com parecer do Relator, pode ser retirado, se o autor 
declarar, confessar uma inconstitucionalidade intransponível. Aí o 
Presidente pode até, de ofício, ou não distribuir ou cancelar a 
distribuição.  

Mas, neste caso, eu gostaria de ver quais razões foram apresentadas 
pelo Poder Executivo para retirar a proposta de emenda constitucional 
relativa à Previdência Social. E os brasileiros têm que saber, porque 
acontece com V.Exa. e acontece com todos os Deputados. 

A discussão hoje, no Brasil trabalhador, é como fica essa proposta de 
reforma, porque, pelo que está visto, as pessoas vão morrer antes de 
se aposentarem. Existe uma revolta geral. É preciso saber o que está 
se passando e qual é o papel da Câmara dos Deputados nisso tudo. 
Nós que reclamamos a independência dos Poderes quando somos 
atingidos, agora vamos ficar calados? 

Eu quero conhecer o ofício, e acho que V.Exa., provavelmente, não o 
teve nas mãos. Eu pediria que V.Exa. tomasse as providências, para 
que nós Deputados soubéssemos o que se passa na Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre 
Deputado Miro Teixeira. Nós já estamos fazendo contato com a 
Secretaria-Geral da Mesa. Temos interesse de dar uma satisfação aos 
513 Deputados e aos mais de 200 milhões de brasileiros, que também 
têm interesse nesse tema. Já vamos dar uma resposta a V.Exa. 
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Esclarecimento sobre o encaminhamento da proposta de emenda à Constituição 

relativa à reforma da Previdência Social para a Secretaria-Geral da Mesa com 

vistas ao desentranhamento de documentos. Retorno da proposta ao trâmite na 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. 

 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Deputado Miro Teixeira, já 
tenho uma resposta para V.Exa. A Secretaria-Geral da Mesa nos 
informou que a proposta de emenda à Constituição relativa à reforma 
da Previdência Social não foi retirada. Ela foi à Secretaria-Geral da 
Mesa para desentranhar alguns documentos e já voltou ao trâmite 
normal na CCJC - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. 
Só precisavam acertar alguns documentos. 

O SR. MIRO TEIXEIRA - Então a PEC foi alterada. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Alguns documentos foram 
acertados. 

O SR. MIRO TEIXEIRA - Não, documentos ou texto? É matéria 
relacionada à PEC ou é o texto principal? O desentranhamento pode 
ter várias interpretações. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Houve substituições, sim, 
nobre Deputado. 

O SR. MIRO TEIXEIRA - No texto? O texto foi alterado? 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Em algumas partes. Houve 
algumas alterações. 

O SR. MIRO TEIXEIRA - Então, seria bom que nós pudéssemos ter um 
quadro comparativo do que era e do que foi retirado - não sei, a 
Secretaria deve dispor disso. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Já está tudo no site, já na nova 
versão. 

O SR. MIRO TEIXEIRA - No site? Já está no ar? 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Já está no ar. 

Eu agradeço a V.Exa., sempre atento às coisas que acontecem aqui 
nesta Casa. Muito obrigado, Deputado Miro Teixeira. 

O SR. MIRO TEIXEIRA - Muito obrigado. 
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Crítica a alterações no texto da proposta de reforma da Previdência Social pelo 

Governo Federal.  

 

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, a prova de que essa reforma é um desastre e o Governo 
está totalmente perdido é que bastou os militares estaduais 
começarem a reagir e hoje já se anuncia que foram retirados do texto 
os militares e os bombeiros. 

Ora, o Governo Michel Temer pode se preparar que os trabalhadores e 
as trabalhadoras rurais deste País vão parar o Brasil, porque não vão 
aceitar isso. Então, está na hora logo de mudar o texto e retirar 
também os trabalhadores e as trabalhadoras rurais que vão entrar no 
pacote dos 65 anos. 

Onde já se viu uma mulher que hoje se aposenta aos 50 anos se 
aposentar aos 65 anos! Os movimentos sociais e sindicais no campo já 
começam a se reunir e, se o Governo não tiver sensibilidade... 

(Desligamento automático do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Deputado, é 1 minuto para 
cada orador, porque vamos dar início à Ordem do dia. 
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Posicionamento do PSOL contrário à proposta de emenda à Constituição 

relativa à reforma da Previdência. 

 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, já foram deliberados 
o Presidente e os Relatores para a Comissão Especial da Reforma da 
Previdência Social. É impressionante a velocidade com que se tenta 
aprovar essa matéria. 

Ontem, Renan foi salvo para passar a PEC 55. Ou seja, a coisa mais 
importante no Brasil é arrochar os trabalhadores, é esmagar o gasto 
público. Não importa se existe crime de responsabilidade, se existe 
corrupção, o próprio Supremo Tribunal Federal entrou nessa barganha 
entre o Poder Executivo, com Michel Temer, e o Legislativo, com o 
Senado. 

Enquanto isso, Sr. Presidente, o povo ainda não tomou ciência do que 
é esta reforma da Previdência. Essa talvez seja a questão mais 
perversa que foi produzida contra os interesses dos trabalhadores no 
último século. Não é possível que as pessoas não se rebelem contra 
isso.  

Eu estava ouvindo a seguinte crítica: um cidadão com 48 anos de 
idade e 33 anos de contribuição não estará nem na fase de transição, 
ele terá que trabalhar mais 17 anos, embora lhe faltem 2 anos. 
Faltando 2 anos, ele vai ter que trabalhar mais 17 anos e vai se 
aposentar com apenas 86%, não 100%, do teto que ele poderia 
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ganhar. 

As pessoas não estão nem entendendo. Qualquer mulher vai trabalhar 
10 anos a mais. Na nossa sociedade, a maioria das mulheres tem 
dupla ou tripla jornada de trabalho. 

E se houver uma seca no Nordeste? Os trabalhadores rurais 
dependem da enchente e da seca. Como eles vão contribuir 35 anos 
seguidos e, ao mesmo tempo, vão se aposentar aos 65 anos de idade? 
Ele começou na roça com 15, 12, 10 anos de idade e vai contribuir 
durante 60 anos. 

O jovem não vai mais se aposentar no nosso País. O que está em jogo 
aqui é privatização da Previdência. O sujeito não vai mais se 
aposentar. Os jovens não se aposentarão mais. Trata-se de uma 
perversidade. Este é o Governo dos ricos, dos banqueiros. Este é o 
Governo que tem uma proposta para o povo brasileiro não só 
autoritária, mas também criminosa. 

Nós do PSOL declaramos abertamente que não haverá trégua. Haverá 
uma oposição dura. Haverá uma oposição selvagem a favor do povo e 
contra os banqueiros. 
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DISCURSO 

 

Sumário 

Congratulações ao Presidente da República, Michel Temer, pela condução do 

debate acerca da reforma da Previdência. Agradecimento pelo atendimento de 

reivindicações dos militares em relação à proposta. 

 

O SR. ALBERTO FRAGA (DEM-DF. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, mais uma vez, eu gostaria de elogiar a atitude 
do Governo na condução de uma questão tão polêmica como a 
reforma da Previdência. O Governo está conversando, e isso é muito 
bom. É sinal de que o Governo mudou. 

Com relação aos militares, eu e os Deputados Capitão Augusto e Cabo 
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Sabino conseguimos alguns avanços. Nós não queremos privilégios, 
não; só queremos ser tratados com isonomia. Militar é militar. Se nós 
vivemos num regime tripartite, que é composto por previdência pública, 
privada e a dos militares, os militares estaduais têm que estar dentro 
da Previdência dos militares. Eu acho que o Governo se sensibilizou 
com isso. O Deputado Andre Moura ajudou muito. 

Quero deixar aqui o meu agradecimento ao Presidente Michel Temer, 
que se sensibilizou e conhece os problemas. 

Agora, quem fala dos militares é porque não conhece a vida de 
caserna e não sabe o que é viver 30 anos assim. Quem quiser falar 
tem, antes, que conhecer um pouquinho o que é a vida de um policial 
militar.  

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Fico feliz de ver o Deputado 
Capitão Augusto de farda, esse uniforme bonito. V.Exa. fica mais 
elegante assim. 

O SR. ALBERTO FRAGA - Ele teve que emagrecer para usar a farda.  
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JOÃO DANIEL-PT -SE 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Apoio a mobilização de juristas e movimentos sociais pela abertura de 

processo de impeachment contra o Presidente da República, Michel Temer.  

 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 
Sr. Presidente, eu também gostaria que o meu pronunciamento fosse 
divulgado no programa A Voz do Brasil.  

Quero reafirmando o que a nossa nobre companheira Deputada Maria 
do Rosário acaba de dizer. Nós estivemos agora com juristas e com 
representantes de movimentos e entidades nacionais que defendem 
claramente que o Governo atual praticou crime, interferiu em negócios 
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privados, particulares, de interesse de Ministros. Apoiamos esse 
processo. Que esta Casa e o Senado façam um debate sobre a grave 
situação pela qual passa o nosso País. O atual Presidente, que 
assumiu a partir de um golpe, que deu um golpe na democracia, 
precisa ser responsabilizado pelos crimes que está cometendo. 

Não bastassem esses crimes, Sr. Presidente, citamos a reforma da 
Previdência, que é um golpe contra o povo brasileiro, contra os 
trabalhadores e contra as trabalhadoras, contra os operários, é a 
retirada de uma conquista histórica do nosso País e do povo brasileiro. 

Na noite de ontem, houve o debate e a aprovação da proposta de 
reforma da educação. Os estudantes estão nas ruas. Nós estamos 
preocupados com esse tipo de decisões, de encaminhamentos, de leis 
que retiram conquistas históricas e estão sendo votadas no Congresso 
Nacional.  

Só há um caminho neste momento para o povo brasileiro: ter 
consciência e clareza de que a decisão é a de ir para as ruas e as 
mobilizações. Este Governo não enxerga e não escuta se não houver 
movimento nas ruas. 

Parabéns a todos os que estão participando das mobilizações. Espero 
que as centrais sindicais combativas, os estudantes, os movimentos do 
campo não baixem a cabeça, que levantem firmes e vão para as ruas 
lutar. Não podemos perder aquilo que já conquistamos. Temos um país 
a construir, uma nação livre, justa e soberana.  

Parabéns aos movimentos e aos lutadores. "Não" a este Governo 
golpista. 
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JOÃO CAMPOS-PRB -GO 

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

PEQUENO EXPEDIENTE 
PEQUENO 
EXPEDIENTE 
DISCURSO 

 

Sumário 

Relato de reunião de Deputados com o Ministro da Justiça e Cidadania, 

Alexandre de Moraes, para postulação de retirada da categoria de policiais e 

agentes penitenciários do âmbito da proposta de reforma da Previdência 
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enviada ao Congresso Nacional pelo Governo Federal.  

 

O SR. JOÃO CAMPOS (PRB-GO. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, eu quero apenas dizer que estou vindo de uma audiência 
com o Ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, da qual 
também participaram o Deputado Lincoln Portela, o Deputado Silas 
Câmara, o Deputado Gilberto Nascimento e outros Parlamentares, em 
que tratamos da questão da previdência em relação aos policiais 
brasileiros. 

O Presidente deixou as Forças Armadas de fora da reforma da 
Previdência, com justiça, dada a natureza dessa atividade. Num 
segundo momento, Deputada Benedita da Silva, o Presidente anunciou 
que retiraria da reforma os policiais militares e os bombeiros militares, 
também em razão da natureza dessa atividade.  

Nós estamos postulando que o tratamento concedido aos policias 
militares seja dado aos policiais legislativos, policiais civis, policiais 
federais, policiais rodoviários federais, enfim, a todos os que compõem 
o sistema de segurança pública, conforme o art. 144 da Constituição 
Federal, e aos agentes penitenciários. Todos têm atividade de risco. 
Não há como dar tratamento diverso a categorias iguais.  

O Ministro da Justiça demonstrou-se sensível à questão. Na semana 
que vem levaremos uma proposta nessa direção.  

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

 

Sumário 
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Pedido de apoio aos Deputados para aprovação de projeto de lei de autoria do 

orador para criação do Dia do Educador Social. Críticas à proposta de reforma 

da Previdência enviada ao Congresso Nacional pelo Governo Federal.  

 

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

Quero concordar com o Deputado que me antecedeu. 

Sr. Presidente, nós temos um projeto de lei criando o Dia do Educador 
Social. Faz 7 anos que apresentamos o projeto, e ainda não 
conseguimos que ele chegasse ao Senado. Mas estou pedindo a ajuda 
do Deputado Luiz Couto, que faz parte da Comissão, nesse sentido. 

Por que eu trago esse assunto? Porque hoje de manhã, na reunião da 
Comissão de Legislação Participativa - CLP, tivemos um debate sobre 
a regulamentação da profissão de educador social. 

O educador social, como todos nós sabemos, é aquele que se dedica a 
trabalhar com pessoas de rua, com pessoas que, por um motivo ou 
outro, têm dificuldade de ter um bom relacionamento na sociedade. 

A maioria dos educadores sociais que estava na audiência da 
Comissão era de universidades. Havia vários professores universitários 
da Bahia, do Paraná, do Rio Grande do Sul. 

Nossa intenção é regulamentar a profissão. Existe um Senador que 
está pensando em regulamentá-la de modo que seja exercida por 
pessoas com nível superior. A minha proposta a regulamenta para o 
nível médio. Eu não tenho nada contra a proposta do Senador. Pelo 
contrário, quanto mais gente apresentar projetos de lei para 
regulamentar a profissão de educador social, melhor. Todas terão o 
meu apoio. 

Agora, o que não pode é continuar como está, pois há vários 
educadores concursados em algumas Prefeituras, mas não há 
regulamentação da profissão. 

O representante do Ministério da Educação que estava presente na 
reunião disse que não tinha condições de regulamentar a profissão, e 
nós achamos que ele tem razão, pois quem faz isso é o Ministério do 
Trabalho, que foi convidado oficialmente pela Comissão, mas não teve 
a delicadeza de pelo menos justificar a sua ausência - poderia ter 
mandado um e-mail dizendo que não poderia comparecer porque 
estava com dor de barriga, que iria em outro dia -, desrespeitando 
aquela importante Comissão e a Câmara dos Deputados. 
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Portanto, deixo aqui meu protesto contra o Ministério do Trabalho, que 
não compareceu à reunião da Comissão talvez por eu não ser da base 
do Governo - não acredito nisso; acho que foi falta de direção mesmo. 

Por último, Sr. Presidente, quero dizer que quanto mais eu leio sobre a 
reforma da Previdência, mais eu fico preocupado. E acho que as 
centrais sindicais não conseguiram interpretar a proposição: a maioria 
do povo vai morrer sem conseguir se aposentar. Algumas pessoas 
estão fazendo as contas e chegando à conclusão de que só vão se 
aposentar com 72 anos, com 62 anos. 

Que coisa mais complicada o Governo querer fazer modificações sem 
nenhum fundamento em pesquisas, sem ouvir as centrais sindicais! 

As mulheres serão prejudicadas. Agora tiraram os militares. Será por 
medo dos fuzis dos militares? Tiraram os bombeiros. Será por medo do 
lava-jato dos bombeiros, do caminhão com água deles lavar os autores 
da proposta? Sejam honestos! Coloquem todos os servidores públicos! 
Não façam assim, colocando um, e o outro, não! Se é para resolver o 
problema da Previdência, que todos sejam incluídos na reforma, e não 
apenas parte dos trabalhadores, de modo que alguns sejam 
discriminados. 

Se esta Casa votar isso, considerando que nós já estamos com 
dificuldades por causa de algumas coisas que foram aprovadas aqui, 
ninguém vai nos perdoar! Vários Deputados perderam o mandato na 
última reforma da Previdência por conta de terem votado contra os 
velhinhos! 

Portanto, Sr. Presidente, o Governo não terá o meu voto nessa 
reforma. E, se eu puder explicar aos outros o que acontece com a 
reforma, eu vou fazer isso, com muito carinho e respeito. Eu resolvo e 
ajudo a resolver o problema da Previdência, mas por outros caminhos, 
e não por esse, que faz as mulheres trabalharem mais 5 anos, ou faz 
com que as pessoas com bengala continuem ainda trabalhando. 

Portanto, este é o nosso protesto, e pediria que nosso pronunciamento 
fosse publicado e divulgado no programa A Voz do Brasil. 

Desejo um bom fim de semana para o Presidente dos trabalhos do dia 
de hoje! 

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

 

 



 

93 
 

 

 
Documento 54/108 

 

328.2.55.O 
Sessão Não Deliberativa de Debates - 
CD 

08/12/2016-
14:42 

Publ.: DCD - 12/9/2016 - 

66 
JOSÉ FOGAÇA-PMDB -RS 

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

PEQUENO EXPEDIENTE 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Necessidade de ampliação do debate sobre a proposta do Governo Federal de 

reforma da Previdência.  

 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, estamos entrando num processo de debate a 
respeito da reforma da Previdência. Creio que esse debate necessário 
e imprescindível ainda demandará alguns alentados meses para ser 
finalmente resolvido.  

Não acredito que antes do final de 2017 nós tenhamos concluído a 
votação da reforma da Previdência, mas quero deixar aqui consignados 
três pontos que considero cruciais e importantes e que questiono no 
projeto enviado pelo Governo. 

Primeiro ponto: o salário mínimo. Acho que não é possível que 
qualquer aposentadoria ou pensão que resulte do trabalho possa ser 
menor que o salário mínimo vigente. 

Segundo ponto: a mulher e a dupla jornada de trabalho. Essa questão 
não pode ser secundarizada, não pode ser colocada em segundo 
plano.  

Terceiro ponto: o magistério. Os professores do Brasil recebem baixos 
salários. Somente através de um estímulo, associado à ideia de uma 
aposentadoria qualificada, pode-se realmente atrair quadros de 
qualidade para o magistério no Brasil. Portanto, são três pontos: salário 
mínimo, mulher e magistério. 

Obrigado, Sr. Presidente.  
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Sumário 

Destinação de recursos da Previdência Social para outras áreas. Críticas à 

reforma previdenciária apresentada pelo Governo Federal. 

 

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, eu volto à tribuna para falar 
novamente sobre a PEC da reforma da Previdência. Se uma mentira 
dita mil vezes vira verdade, imaginem a própria verdade repetida. Nós 
temos que repetir a verdade aqui para que ela possa penetrar no 
subconsciente das mentes mais fechadas desta Casa, do Governo do 
lado, do outro lado, do outro lado do lado de lá, para que possam 
enxergar o que acontece do lado de cá, do cidadão, da cidadania, da 
população gaúcha, da população brasileira, do povo trabalhador. O 
Governo, na ânsia de corrigir os desvios da Previdência, cobra dos 
mais pobres, cobra e tira dos mais fracos. 

A Previdência tem equilíbrio sim. Se tudo o que for arrecadado em 
nome da Previdência for para a Previdência, as contas fecham. 
Acontece que 30% do que é arrecadado em nome da Previdência não 
vai para a Previdência. O que estou falando não é uma mentira. Se 
alguém duvidar aqui, eu posso provar. Mas eu sei que ninguém duvida 
porque eu já adverti. Nós votamos uma lei que autoriza o Governo a 
tirar 30% da Previdência, da Seguridade Social, da saúde, da 
assistência social por meio da chamada Desregulamentação de 
Receitas da União - DRU para fazer o tal do superávit primário, para 
pagar juros aos bancos, aos banqueiros, ao estrangeiro. 

Então é claro que, assim, a Previdência é deficitária. Eu não quero que 
confundam o que estou dizendo, que pensem mal. O dinheiro não é 
desviado, ele toma outra destinação, legal, é verdade, porque esta 
Casa autorizou isso, mas é algo vergonhoso. É mentira que a 
Previdência seja deficitária. Nós temos que insistir, persistir, teimar. 
Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. 
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Cidadão, 30% do que tu pagas por mês é desviado para outra fonte de 
gasto. Isso vale para trabalhadores e também para empresários Então, 
claro, é como coberta curta. Ela cobre os pés? Cobre, mas não vai 
cobrir a cabeça. Cobre a cabeça? Cobre, mas vai cobrir os pés. E por 
que a coberta é curta? Porque cortaram um pedaço da coberta, 
cortaram um pedaço do lençol, cortaram um pedaço do cobertor. E, 
assim, o trabalhador vai ter que contribuir mais, para que esse dinheiro 
continue indo para a DRU, para pagar juro da dívida externa, da dívida 
interna, juro do juro, da mãe do juro, do pai do juro, do avô do juro. 

Eu não vou ficar aqui calado! Eu tenho que falar. Um cidadão que 
começar a trabalhar aos 18 anos, por exemplo, se não parar de 
trabalhar nenhum dia, aos 65 anos ele vai precisar somar uma 
contribuição de quarenta e poucos anos. Vejam bem, para ele se 
aposentar integralmente, ele tem que somar o número 51 aos 65 anos 
de idade e computar a diferença de 49 anos de contribuição. Assim, ele 
só vai poder se aposentar integralmente aos 67 anos de idade. 

Para se aposentar no Brasil, a partir da aprovação da lei, a pessoa vai 
precisar apresentar os seguintes documentos: primeiro, certidão de 
nascimento, para dizer que nasceu, e já começou a trabalhar; segundo, 
carteira de identidade; depois, carteira de trabalho, certidão de tempo 
de serviço, e, por último, certidão de óbito. Só depois de morta vai 
conseguir se aposentar! Quando estiver sendo levada para o cemitério, 
vão dizer: "Segura! Segura o corpo do morto porque chegou a 
aposentadoria!" "Mas ele já morreu." "O cheque está aqui. Nós vamos 
botar o cheque no caixão." Já é para não descontar mesmo. 

Não podemos brincar com coisa séria! É a vida das pessoas, é a vida 
dos professores, das professoras. De mais a mais, dizem que a 
expectativa de vida é de 75, 76 anos. Em alguns Estados, isso é 
verdade; em outros Estados, não. Qual é a realidade do Nordeste? É 
outra. No caso de algumas profissões, a expectativa de vida é de 75 
anos; no caso de outras, não. 

Vão trabalhar na roça, de onde eu vim, vão trabalhar de sol a sol na 
lavoura, fazendo serviço braçal, na estiva! Vão trabalhar no serviço 
pesado como o trabalhador que pega no pesado! Aí vão ver quanto dói 
uma saudade. 

Vamos pegar na peiteira! Vamos pegar a força! Estão brincando com 
coisa séria. O Brasil não é bobo - se nos comprarem por bobo, 
devolvem-nos de madrugada. É baixinho, é pequeno, mas de bobo não 
tem nada. Nós não temos nada de bobo. É por isso que vou insistir, 
persistir, resistir, teimar e apontar o que está acontecendo. Afinal de 
contas, nós somos cidadãos e precisamos ser respeitados. É muita 
maldade! É muita maldade com o povo trabalhador. 
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Pedi ao meu partido para ir para a Comissão, a fim de debater isso 
internamente, até porque conheço, e bem, o assunto. Sou da PREVI, 
sou do Banco do Brasil, sou do fundo de pensão. 

Muito obrigado. 
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JOÃO DANIEL-PT -SE 

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

PEQUENO EXPEDIENTE 
COMO LÍDER 
DISCURSO 

 

Sumário 

Ilegitimidade do Governo Michel Temer. Apoio à ação de juristas brasileiros 

em defesa da democracia. Vinculação entre a improcedência dos argumentos 

para aprovação do impeachment da então Presidenta da República, Dilma 

Rousseff, e as ações do Governo Michel Temer para retirada de direitos dos 

trabalhadores brasileiros. Preocupação com os rumos do País. Artigo Número 

de mortes em conflitos agrários é o maior dos últimos 13 anos, publicado pelo 

jornal Brasil de Fato, sobre o aumento da violência no campo. Repúdio à 

articulação do Ministro das Relações Exteriores, José Serra, para a retirada da 

Venezuela do MERCOSUL. Nota do Ministério do Poder Popular para 

Relações Exteriores da Venezuela sobre o tema. Defesa de realização imediata 

de eleições para Presidente da República. 

 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE e como Líder. Sem revisão do orador.) - 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, telespectadores que nos 
acompanham pela TV Câmara, queremos parabenizar as entidades 
nacionais e os juristas que levantaram a bandeira legalmente coberta 
pela gravidade dos fatos do Governo Michel Temer, nascido sem 
nenhuma legalidade. E não somos nós que estamos dizendo isso. Nós 
denunciamos, e agora se arquivam todos os processos que se criaram 
em nome das tais pedaladas fiscais por todos aqueles que conhecem e 
sabem o que significa e significou essa história. Inclusive a mais 
recente, feita pelo Ministério Público Federal. 

Nós apoiamos essa ação importante de juristas nacionalistas 
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brasileiros corretos que tem como objetivo manter a democracia, parte 
da história e da luta do povo brasileiro, em especial da classe 
trabalhadora e de todos os homens e mulheres que lutaram e deram a 
vida para que este Congresso fosse aberto, livre para denunciar, como 
fazem as ruas em todos os cantos deste País. Nós esperamos que 
Câmara e Senado analisem os fatos e tomem as devidas providências, 
baseadas sim na questão legal, que é nisso em que acreditamos e pelo 
que lutamos. 

Passado o período desse golpe, queremos questionar, Sr. Presidente, 
os motivos que levaram a Presidenta Dilma a ser retirada à força do 
Governo. Um dos motivos que mais se ouvia nesta Casa era combate 
à corrupção. Nós não vimos nos jornais, em lugar nenhum, as contas 
da Presidenta Dilma; nós não vimos em lugar nenhum os delatores, 
aqueles que fizeram doações para a pessoa da Presidenta Dilma, 
eleita democraticamente, sucedendo nosso querido ex-Presidente Lula, 
e reeleita em seguida. Portanto, cai por terra todo e qualquer 
argumento que tinha a ver com combate à corrupção. 

Pelo contrário, o que a Presidenta Dilma fez até o último momento, 
como Presidenta da República, foi dizer na mais alta voz, com toda a 
firmeza de mulher guerreira, que nenhuma denúncia no seu Governo 
passaria isenta pelas apurações dos órgãos de controle, da Polícia 
Federal, de todos aqueles que tivessem direito e interesse de verificar. 

Estamos vendo os desdobramentos verdadeiros desse golpe cometido 
no País. A cada semana chega uma nova medida. Agora foi o voto 
desta Casa - vindo do Senado, com a força do Palácio - que quebrou a 
partilha do pré-sal a fim de que tiremos a PETROBRAS e a 
coloquemos à disposição do capital internacional, das grandes 
multinacionais, com as quais o atual Ministro é muito bem relacionado, 
para não dizer que é um dos interlocutores das corporações de 
petróleo internacional. Essa foi uma das medidas mais duras contra a 
história dos grandes homens e mulheres deste País para construir uma 
grande empresa de petróleo. 

E desta tribuna muitos falavam que o preço do petróleo ia abaixar esta 
semana. Está aqui o resultado: aumento do preço do combustível para 
os consumidores, porque o interventor Pedro Parente, indicado por 
esse Governo, representa os interesses das privatizações, porque vem 
do Governo das privatizações. 

Recebemos a proposta de reforma da educação, que não ouviu os 
educadores, que não ouviu os jovens, que não viu as ocupações e 
mobilizações, como a de ontem à noite, reprimida, em Belo Horizonte, 
e tantas outras no Brasil inteiro, como aquela feita em frente ao 
Congresso Nacional. As manifestações da juventude e dos educadores 
são contra a Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de 2016, e 
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contra a reforma do ensino proposta através de medida provisória por 
esse Governo que não escuta, não olha, não vê e não quer saber, 
porque deve satisfação apenas ao mercado. 

O mercado tem interesse nas áreas de educação e saúde. A cada dia 
crescem as grandes empresas que fazem de educação e saúde um 
grande mercado para enriquecer e levar o dinheiro da população. 
Portanto, se o ensino público estiver ruim e sem recursos, os pais e 
trabalhadores que tiverem condições financeiras vão correr às 
instituições de educação privada, porque querem ver seus filhos 
estudando. E assim é na saúde e em outras áreas. 

Acaba de chegar a esta Casa a reforma da Previdência. E já vemos o 
Relator, antes de receber o texto, se pronunciando favoravelmente, 
porque provavelmente já foi amarrado com a grande banca que tem 
interesse no fim da previdência pública, criada com muito esforço por 
todos os trabalhadores e trabalhadoras que lutam, trabalham, dão a 
vida no dia a dia sonhando com as garantias de uma aposentadoria 
digna. 

Mas o que foi enviado a esta Casa é a ameaça real para a classe 
trabalhadora do campo e da cidade. Vão retirar o direito à 
aposentadoria das trabalhadoras rurais com 65 anos, dos 
trabalhadores rurais, dos trabalhadores da construção civil. Nós 
sabemos que vão retirar o direito à aposentadoria de todos os 
trabalhadores e trabalhadoras. O fim da Previdência pública interessa 
para que a sociedade brasileira apoie e crie a previdência privada. 

Esse Governo mostrou para o que veio. Quando o denunciamos, antes 
e durante o golpe, deixamos clara a posição do nosso partido para a 
sociedade brasileira: o que querem não é retirar a Presidenta Dilma 
Rousseff, o que querem é fazer com que o País volte àquele tempo em 
que o andar de cima se impunha ao debaixo para atender às 
necessidades do mercado, do sistema financeiro e da burguesia 
nacional e internacional. 

Sr. Presidente, estou inscrito no Pequeno Expediente e gostaria que 
fossem acrescidos esses minutos ao meu tempo de Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Pois não, Deputado, serão 
acrescidos 5 minutos ao seu tempo. 

O SR. JOÃO DANIEL - Muito obrigado. 

Portanto, a preocupação de nossa bancada, de todos os movimentos 
sociais e populares e de toda a sociedade brasileira é com os rumos do 
nosso País, que estava distribuindo riqueza, construindo uma Pátria 
grande, dando esperança de vida aos pobres, que começam a 
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enxergar o crescimento da violência, do desemprego, da miséria, das 
incertezas, caminhando para que os ricos fiquem mais ricos e os 
pobres, cada vez mais pobres. 

Sr. Presidente, eu quero também destacar e dar como lida uma nota 
que diz que 2016, antes de se encerrar, já é o ano mais violento no 
campo desde 2003, violência causada pelo fim das políticas que esse 
Governo começa a retirar no dia a dia. Se não bastasse acabar com as 
políticas, acabou com a Ouvidoria Agrária Nacional, que fez um grande 
trabalho, sob a coordenação do Desembargador Gercino José da Silva 
Filho, de acompanhamento dos conflitos no Brasil. Com uma canetada, 
esse Governo acabou com a Ouvidoria Agrária Nacional, que fazia 
articulações com as ouvidorias dos INCRAs locais, com as Secretarias 
de Segurança, de Justiça, com o Poder Judiciário, sempre na busca da 
solução dos conflitos, sem violência. A medida que esse Governo 
tomou foi exatamente acabar com a Ouvidoria. 

Eu quero deixar registrado artigo do jornal Brasil de Fato, 
intitulado Número de mortes em conflitos agrários é o maior dos últimos 
13 anos. Isso tem a ver com a política. O Brasil já passa a ser 
denunciado internacionalmente. Nós não podemos aceitar que os 
movimentos sociais, que os movimentos populares, que os lutadores 
do campo, das comunidades quilombolas e indígenas, que os 
movimentos que lutam pela terra passem a ser tratados como caso de 
polícia, sem política nenhuma. É o que faz esse Governo. 

Eu quero também lamentar e repudiar a forma como o Ministro José 
Serra articulou diplomatas de alguns países da América Latina para 
retirar à força, do MERCOSUL, a Venezuela, que cumpre 
rigorosamente todos os critérios para sua participação definitiva nesse 
bloco econômico. Eu peço que seja registrada nota do Ministério 
Popular para Relações Exteriores da Venezuela sobre essa questão, 
porque o que o Ministro José Serra está fazendo é falar como 
representante das grandes empresas multinacionais, para que o Brasil 
não aceite a Venezuela no MERCOSUL. Isso é uma vergonha, porque 
nossa balança comercial com aquele país é de mais de 3 bilhões. 
Inclusive é um dos países que mais cumpriu as regras para adesão ao 
MERCOSUL. 

Então, nós queremos deixar nosso repúdio a essa política internacional 
de cabeça baixa para os ricos e de cabeça alta para os pobres. O 
Presidente eleito dos Estados Unidos se volta para a economia 
nacional interna. Nós não concordamos com ele. Sabemos que é da 
extrema direita reacionária, mas ele defende o seu país, o seu povo, a 
sua economia. O nosso Ministro, ao contrário, não defende a nossa 
economia. Retirar do MERCOSUL um dos maiores compradores do 
Brasil - ocupa a décima posição -, que ajuda a nossa economia, é fazer 
com que ele não tenha mais relação com o País. Faz-se a política 
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inversa. 

Sr. Presidente, nós deixamos o nosso repúdio e pedimos que estes 
dois registros sejam dados como lidos e divulgados no programa A Voz 
do Brasil e nos meios de comunicação desta Casa. 

Acreditamos no Brasil, acreditamos no povo brasileiro, acreditamos no 
movimento da juventude, nos movimentos sociais e no movimento 
sindical. Tenho certeza e confiança em que haveremos de vencer. E a 
vitória é a retomada do País para todos, é a volta da democracia. 

Eleições diretas para Presidente já! 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputado João 
Daniel, do Partido dos Trabalhadores de Sergipe. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para 
registrar um artigo publicado no jornal Brasil de Fato, no dia 7 de 
dezembro, que traz informações de que o número de mortes em 
conflitos agrários é o maior dos últimos 13 anos. 

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Número de mortes em conflitos agrários é o maior dos últimos 13 anos 

Segundo a CPT, os homicídios estão concentrados na região 
Amazônica, "menina dos olhos do mercado mundial". 

O massacre de Eldorado do Carajás, em 1996 no Pará, ainda é um 
símbolo da violência no campo. (Créditos: Cezar Magalhães) 

Entre janeiro e novembro deste ano, foram registrados 54 homicídios 
provocados por disputas por terras, superando os 50 mortos em 2015, 
segundo levantamento da Comissão Pastoral da Terra (CPT). Com o 
índice, o ano de 2016 já configura como o mais violento no campo 
desde 2003, quando 71 foram mortos no campo. 

O estado mais violento, Rondônia, somou 17 homicídios. Maranhão 
ficou na segunda posição do ranking, com 12 mortes, seguido do Pará, 
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com seis. 

Ruben Siqueira, da coordenação nacional da CPT, pontua que a 
ascensão dos números já ocorre há quatro anos, e que os homicídios 
estão concentrados região Amazônica, "menina dos olhos do mercado 
mundial". 

Segundo o ativista, o processo de financeirização das terras, ou seja, a 
valorização das terras como ativo econômico, e a criação do Terra 
Legal, programa do governo federal feito para regularizar terras na 
Amazônia, são determinantes para entender a intensificação dos 
conflitos. 

"Há uma corrida para ter essas terras como futuros investimentos ou 
com a possibilidade de conseguir sua legalização a preços muito 
baixos", disse. 

Para a defensora Ilcemara Sesquin Lopes, do Núcleo dos Conflitos 
Agrários da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, o crescimento 
da violência do campo no estado (que continua no topo da lista dos 
mais violentos) está relacionado aos retrocessos das políticas públicas 
do governo federal, já que a maioria dos conflitos está em áreas da 
União e que compete ao Incra. 

Segundo ela, o Estado interveio de forma mais incisiva na região após 
os grandes conflitos de 2003, por meio da criação da Ouvidoria Agrária, 
que foi extinta em 25 de novembro. 

"Houve muitas mudanças na diretoria do Incra. Alguns programas que 
estavam evoluindo, de repente, retrocederam. Há algum tempo que já 
não há tanta participação do governo federal nas questões agrárias do 
Estado. É natural que, com isso, a situação volte a ser o que era no 
passado", analisou. 

Já Siqueira olha com preocupação a "desinstitucionalização do país". 
Segundo ele, a diluição de secretarias ligadas à reforma agrária e à 
agricultura familiar na Casa Civil e a extinção da Ouvidoria Agrária, no 
dia 25 de novembro, só agravam o quadro de violência. 

Falta de proteção 

Entre os homicídios contabilizados pela CPT em Rondônia, está o 
assassinato do casal Edilene Mateus Porto, de 32 anos, e Isaque Dias 
Ferreira, 34, em setembro. A morte das lideranças da Liga Camponesa 
foram anunciadas: ela, um anos antes do ocorrido, registrou um boletim 
de ocorrência informando à Polícia Militar que havia policiais armados 
rodeando o Acampamento 10 de Maio, onde moravam. 
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Sesquin Lopes reitera a falta de programas específico para proteção de 
vítimas e testemunhas de violência e defensores dos direitos humanos 
no Estado. "A maioria das mortes é anunciada. As pessoas são 
ameaçadas pelos grandes fazendeiros e outras pessoas que têm 
interesse na situação, só que pouquíssimas coisas são feitas neste 
âmbito", disse. 

No final de agosto, o governo estadual criou, através da Lei Nº 3889, o 
Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do 
Estado de Rondônia (Provita-RO), que visa dar proteção às pessoas 
que estão sendo coagidas ou expostas a graves ameaças, ou que 
estejam colaborando com investigação ou processo criminal. 

O Brasil de Fato questionou, por e-mail, o Conselho Estadual de 
Defesa dos Direitos Humanos sobre a quantidade de pessoas que já 
integram o Provita, mas até o fechamento da reportagem não obteve 
resposta. 

Siqueira afirmou que medidas paliativas são pensadas quando as 
mortes são noticiadas fora do estado, inclusive internacionalmente. 
"Nenhuma medida é estrutural, no sentido de atacar as causas da 
situação. O que tem que ser feito é uma reforma agrária verdadeira e 
botar pra fora os ilegítimos pretendentes", disse. 

Impunidade 

A impunidade completa o "caldo favorável" ao aumento dos conflitos. 
"Casos que não vão a julgamento dão a sinalização que a terra é sem 
lei e sem dono", declarou Siqueira. 

Outro levantamento da CPT, de 2015, aponta que, nos últimos 30 
anos, apenas 10% dos casos que foram encaminhados à Justiça foram 
julgados. Dos 1.270 casos de homicídio registrados neste período, 
apenas 108 tiveram uma conclusão no Judiciário e somente 28 
mandantes dos crimes e 86 executores foram condenados por seus 
crimes. 

Sesquin afirma que a situação é resultado de uma polícia sucateada 
pelo poder político dos latifundiários da região. Além disso, não há 
estrutura para enfrentá-los". "O contingente é pequeno. As delegacias 
não têm estrutura para investigar, e os crimes, tão graves, acabam 
entrando na vala comum de todos os outros", avaliou a defensora. 

A Defensoria cumpre o papel de intermediação de ocupantes de terra e 
os supostos donos das áreas e está à frente das negociações com os 
governos locais e federal. No entanto, Sesquin alega que o 
atendimento do órgão é "bem limitado". Em Rondônia, são apenas dois 
defensores públicos agrários, o que seria pouco para o tamanho do 
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estado, segundo ela. 

"Conseguimos atender pouquíssima gente. Mas atuamos tentando 
fazer a mediação dos conflitos, geralmente para evitar que haja 
intervenções da polícia de forma agressiva nas reintegrações de 
posse", afirmou. 

Repercussão 

Em nota, movimentos populares e entidades repudiaram as graves 
violações de direitos humanos em conflitos por terra ocorridos no 
estado. "No último período, a criminalização e o extermínio tornaram-se 
a regra, colocando o estado [de Rondônia] como o primeiro do país em 
assassinatos a lideranças de movimentos sociais camponeses de luta 
pelo direito à terra", diz trecho do texto. 

O Comitê Brasileiro de Defensores de Direitos Humanos (CBDDH) 
encaminhou para Organização das Nações Unidas (ONU), no dia 24 de 
outubro, pedido de ação urgente para que o governo brasileiro e, 
especificamente, o governo estadual de Rondônia tomem medidas 
imediatas que cessem as violações em curso e que impeçam que 
novas violações aconteçam. 

A reportagem buscou o posicionamento, através da assessoria de 
imprensa, dos ministérios da Casa Civil e da Justiça, que não 
respondeu até o fechamento. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, ocupo esta tribuna para 
registrar nota do Ministério do Poder Popular para Relações Exteriores 
da Venezuela sobre movimento de países do MERCOSUL, 
capitaneado pelo Ministro golpista Serra, que pretende impor 
suspensão dos direitos legítimos da Venezuela como Estado-Parte do 
MERCOSUL. 

Rechaçamos e repudiamos esse movimento, que nada contribui para a 
harmonia nas relações com as nações da América do Sul, pelo 
contrário, fragiliza e coloca em risco todo um trabalho e acordo feito ao 
longo dos últimos anos. 

NOTA A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Comunicado 

A República Bolivariana da Venezuela, em pleno exercício da 
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Presidência Pro-Tempore do Mercosul, rechaça e denuncia à 
comunidade internacional, muito particularmente aos povos que 
integram o Mercosul, o grave ilícito forjado por quatro chanceleres do 
bloco, que pretendem impor uma fraudulenta suspensão dos direitos 
legítimos da Venezuela como Estado Parte mediante falsas suposições 
pré-concebidas para agredir e atacar continuamente o nosso país. 

A pretendida sanção não tem sustentação legal válida, carece de 
expresso procedimento jurídico e de um corpo colegiado competente 
para decidir. Um grupo de chanceleres confabulados para tramar uma 
fraude contra a institucionalidade do Mercosul não pode substituir sua 
legalidade, em franco abuso de poder mediante a invenção de sanções 
que não existem em nenhuma norma do bloco, ao pior estilo unilateral, 
autoritário e antidemocrático. Tamanha grosseira e ordinária atuação 
só encontra explicação no mandato imperial que cumprem os 
chanceleres contra a Venezuela. 

Os quatro ministros estão tão conscientes de que a normativa do 
Mercosul não os autoriza a tomar tamanha importuna decisão que, 
durante esses meses, tem se valido de uma ou outra desculpa 
antijurídica para procurar sustentação de seu engano, pelo qual 
culminaram no absurdo extremo de invocar a Convenção de Viena 
sobre o Direito dos Tratados, que não se aplica à Venezuela por não 
ser signatária deste instrumento. 

Os chanceleres confabulados na verdade mascaram sua profunda 
intolerância política e ideológica contra a Revolução Bolivariana e seu 
modelo integracionista e de união. Buscaram solevantar a opinião 
pública internacional para causar danos à Venezuela, ainda que às 
custas de golpear um processo de integração e a própria organização. 

A Venezuela não apenas cumpriu ostensivamente com o marco 
normativo do Mercosul incorporado em apenas quatro anos em 95% 
das normas, como o fez com maior eficiência que o restante dos países 
que, em 25 anos desde sua fundação, sequer se aproximaram de 
nossa porcentagem de internalização normativa. Fossem ao menos 
coerentes com suas próprias mentiras, deveriam primeiro suspender a 
si mesmos, dado seu extravagante e escandaloso atraso na 
incorporação das normas. 

A República Bolivariana da Venezuela rechaça e denuncia este ato 
arbitrário e fraudulento que constitui uma grave infração internacional. 
A Venezuela segue e seguirá exercendo todos os seus direitos como 
Estado Parte do Mercosul pelo mandato da lei e exige dos quatro 
governos que deixem de eludir aos procedimentos legais e se 
recordem do cumprimento do mecanismo de Negociações Diretas 
contemplado no Tratado de Olivos para a Solução de Controvérsias 
como mecanismo de diálogo e negociação política. 
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Aos governos que assumem a ilegalidade e intolerância como conduta, 
dizemos que a verdade se imporá e a história será mais uma vez 
testemunha de sua derrota. 

Aos povos do Sul, manifestamos nosso compromisso com uma maior 
integração, com o respeito à consolidação do Mercosul e os chamamos 
a manterem-se alertas diante deste novo ataque contra o espírito 
bolivariano. 

"Certamente a união é o que nos falta para completar a obra de nossa 
regeneração". 

Simón Bolívar. 

Caracas, 3 de dezembro de 2016 
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O SR. JONES MARTINS (Bloco/PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - 
Sr. Presidente Mauro Pereira, eu não posso iniciar estas breves 
palavras sem me somar também ao Deputado Jose Stédile e a V.Exa. 
nos cumprimentos aos gremistas. Embora eu também tenha dado uma 
secadinha básica, Deputado Stédile, eu não posso deixar de 
cumprimentar os gremistas pela importante e competente conquista, 
que, afinal de contas, enaltece o esporte do Rio Grande do Sul. Essa é 
a parte positiva desse intento gremista de ontem. 

Senhoras e senhores que nos assistem pela TV Câmara, muito 
especialmente o povo do Estado do Rio Grande do Sul, que sempre 



 

106 
 

tenho a honra de representar e agradecer pela oportunidade de estar 
no Parlamento brasileiro, a minha querida Gravataí e a Região 
Metropolitana de Porto Alegre, ouso poder dizer que trabalho para 
representá-los na Câmara dos Deputados. 

Queria também me dirigir aos colegas militantes e Deputados do meu 
PMDB, o meu PMDB do Rio Grande do Sul e o PMDB nacional, à 
nossa bancada de Deputados Federais e muito especialmente ao 
Ministro Osmar Terra, um amigo de longa data cujo trabalho tenho o 
dever de manter na condição de seu suplente nesta Casa. 

Quero fazer uma referência especial e um agradecimento a um amigo 
e companheiro de mais de 20 anos, hoje Ministro-Chefe da Casa Civil, 
o Ministro Eliseu Padilha, que é um homem vocacionado à formulação 
política e à gestão pública. Refiro-me a essas duas pessoas para 
mostrar que são dois homens da melhor estirpe política, da melhor 
estirpe pública e que estão a serviço do Brasil, liderados pelo 
Presidente Michel Temer nessa honrosa missão de servir ao País e 
devolver dias melhores ao povo brasileiro. 

Nós lá do Rio Grande do Sul que temos o Deputado José Fogaça - 
nosso Senador, atualmente é Deputado Federal - como modelo de 
idoneidade, de integridade, um modelo a ser seguido no que diz 
respeito à vida pública, temos muito orgulho de pertencer a um partido 
que tem feito e conquistado muito pelo Brasil e pelo Rio Grande do Sul. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na condição de advogado, com 
formação e especialização na área do Direito Público, nos últimos anos 
tenho passado por experiências profissionais ou acadêmicas muito 
positivas no campo da saúde pública brasileira. 

O Sistema Único de Saúde - SUS, Deputado Jose Stédile, está entre 
as maiores conquistas da população brasileira, está entre as melhores 
políticas públicas do mundo. Poucos países mundo afora ousaram 
garantir em suas Constituições acesso universal equânime e gratuito a 
todos os seus cidadãos. O nosso Sistema Único de Saúde passa, sem 
dúvida nenhuma, por um momento dificílimo, talvez o maior deles, 
desde a Constituição de 1988, passa por um momento de afirmação. 
Garantir conquistas e avançar passou a ser um desafio. 

Desde que cheguei a esta Casa, há 7 meses, substituindo, repito, o 
Deputado Osmar Terra, que se tornou Ministro, tenho atuado para 
honrar seu mandato, tenho procurado dar minha contribuição, seja em 
plenário, seja na Comissão de Seguridade Social, para que 
alcancemos o SUS que queremos. Muito especialmente como titular da 
Comissão de Seguridade Social e Relator de alguns projetos, tenho 
procurado contribuir para que o SUS permaneça forte e não perca suas 
conquistas. 
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Quisera eu, nesta primeira oportunidade de falar no honroso espaço do 
Grande Expediente, poder detalhar mais, com mais profundidade, os 
desafios que nos cercam quanto a uma saúde pública de qualidade. 

Quisera eu poder discorrer sobre o subfinanciamento do SUS, sobre as 
falhas na cobertura do sistema, sobre os avanços tecnológicos que 
impõem um desafio maior para os gestores públicos, em qualquer 
esfera. 

Quisera eu falar sobre a busca pela eficiência na gestão, algo tão 
apregoado pelo Ministro Ricardo Barros. 

Quisera eu falar sobre as parcerias indispensáveis, fundamentais, que 
estão na concepção do sistema: as parcerias entre União, Estados e 
Municípios, instrumentos necessários para garantir ao cidadão, 
especialmente ao mais pobre, acesso universal à saúde pública. 

Quisera eu poder falar, Sr. Presidente, dos avanços já ocorridos no 
SUS e do esforço e da capacidade de gestão já demonstrados pelo 
Ministro Ricardo Barros, que enfrenta a crise com criatividade, altivez e 
muito trabalho. O Ministério da Saúde tem demonstrado que é possível 
fazer mais com menos, com gestão, com equilíbrio e com uma 
administração austera. 

Quisera eu falar, talvez, sobre a reforma da Previdência, que chegou 
ontem, passou a tramitar no Congresso Nacional. De antemão, 
prevemos uma série de debates calorosos, uma série de divergências, 
uma série de discussões, e haveremos de ter, no final, um resultado 
que seja positivo para o País. 

Quisera talvez também poder falar sobre a reforma da educação 
apresentada ontem pelo Ministro Mendonça Filho, que nos trouxe uma 
luz nova, sob perspectivas novas, sobre o que pode ser aquela que é a 
grande revolução de que o nosso País precisa: a revolução 
educacional. 

Sr. Presidente, digo "quisera", uso o tempo verbal pretérito-mais-que-
prefeito porque a realidade dos fatos nos impõe ousar e propor outra 
temática para reflexão desta Casa, a Casa do povo brasileiro, para que 
a sociedade que hoje nos assiste, Deputado Hildo, que nos orgulha, 
possa acompanhar este momento histórico que vivemos. 

Assim, permito-me usar este espaço para apresentar uma profunda e 
serena reflexão, para propor aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas 
que se envolvam neste momento crucial por que passa o Brasil e os 
brasileiros. Sendo eu um construtor de consensos, não vejo outra 
forma de compreender a política e a coisa pública senão como a busca 
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permanente do bem comum. 

Já no ensinar de Platão, a política é a ciência que busca a felicidade 
das pessoas. A polis, a sociedade, ao se organizar e outorgar aos seus 
representantes poderes para administrar os seus tributos, ela o faz com 
a mais profunda intenção de receber de volta serviços públicos de 
qualidade. Essa é a regra. São necessárias regras justas, que 
organizem a convivência coletiva. 

Acredito, portanto, que todos nós, homens e mulheres que se dispõem 
a militar na vida pública, cada um com a sua visão e a visão do seu 
partido, perseguimos o objetivo nobre, que é o bem-estar social. 

Não quero entrar no mérito de defender mais a Direita, mais a 
Esquerda ou mais o Centro. Não ser tachado de socialista ou privatista. 
Também não me apresento como alguém que hasteia a bandeira do 
Estado máximo ou a bandeira do Estado mínimo. Quero apenas um 
momento de reflexão coletiva. 

O Brasil não vinha bem e o Brasil não está bem, Deputado Stédile. Não 
quero ser repetitivo, mas preciso lembrar que o déficit fiscal, o déficit da 
Previdência, a elevada carga tributária e as altas taxas de juros ainda 
em vigor não despertam confiança em quem investe. Por falta de 
investimentos, estamos perdendo empregos. O nosso contingente de 
desempregados já chega à casa dos 12 milhões de pais e mães de 
família. 

Para combater esta realidade e criar as condições para que nossa 
economia retome um ciclo virtuoso, sob a liderança do Presidente 
Michel Temer, a base que dá sustentação ao Governo nesta Casa já 
aprovou importantes medidas, como a PEC que limita o gasto público, 
a Lei do Super-SIMPLES, e agora estamos todos, Deputado José 
Fogaça, debruçados na reforma da Previdência. São medidas que, 
num ambiente de normalidade, devem causar efeitos positivos na 
nossa economia e devolver parte dos empregos perdidos. Já em 2017, 
toda a perspectiva é a de que possamos recuperar a curva e iniciar um 
crescimento virtuoso, para que a economia volte a crescer. 

Talvez seja este o momento de estabelecermos um grande 
entendimento nacional, unirmos todos os segmentos na mesma visão, 
independentemente de partido, independentemente de ideologias. O 
País precisa realmente é voltar a crescer e gerar empregos. É chegado 
o momento de todos nós, independentemente de partidos, andarmos 
próximos, é chegado o momento de estarmos próximos, deixando de 
lado o antagonismo exacerbado e afastando a paixão que, às vezes, 
cega. 

Essa é a saída para a economia voltar a crescer, para o mercado voltar 
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a ter confiança, para gerarmos empregos, diminuirmos a violência, 
reduzirmos as filas dos hospitais, melhorarmos os salários, acabarmos 
com todos os malefícios que a crise econômica tem gerado. Mas ela 
será vencida. Isso é inexorável. 

Sair da crise depende de foco, depende de energia, depende de 
consenso, depende de entendimento, depende de amor a este País, 
depende de amor à Pátria, depende de espírito empreendedor, 
depende de paixão, depende de nossa união. A velocidade para 
sairmos da crise é diretamente proporcional à energia que nós 
políticos, nós representantes da sociedade pudermos dedicar a esse 
trabalho. Sairemos da crise mais rápido se mais energia concentrarmos 
nesse esforço. 

A independência e a autonomia dos Poderes e das instituições da 
República devem nos garantir que, à luz da Constituição brasileira - 
sempre à luz da Constituição brasileira -, todos cumprirão suas funções 
nos limites de suas responsabilidades, para que esse esforço de 
consenso nacional seja o de retomada dos nossos empregos. 

O Sr. Jose Stédile - Permite-me um aparte, nobre Deputado Jones? 

O SR. JONES MARTINS - Deixe-me só concluir este raciocínio, 
Deputado Stédile. Vai ser um prazer ouvi-lo. 

O Sr. Jose Stédile - Está bem, sem problema. 

O SR. JONES MARTINS - Eu quero dizer, Deputado Fogaça, que a 
saída será sempre constitucional, a saída será sempre a da nossa 
Constituição. Nossa Carta Magna prevê todas as alternativas para a 
boa aplicação do nosso Direito. Não há saída possível na sociedade 
democrática e de direito que não seja a constitucional. 

O Presidente Michel Temer, constitucionalista que é, assumiu como um 
conciliador, pregando a paz, a independência e a harmonia entre os 
Poderes. Sua tez conciliadora, todavia, solitariamente, não tem sido 
suficiente. 

O Presidente Michel Temer disse, desde o início, no discurso de posse, 
que o grande desafio era apaziguar as relações, que isso era 
condição sine qua non para que o País voltasse a criar as condições de 
crescimento. 

Haveremos de ter mais bombeiros e menos incendiários. O bom senso 
e o interesse do País devem prevalecer sempre. 

Estamos todos aprendendo a viver com um novo e fantástico momento 
de comunicação - eu falava isso agora há pouco com o Deputado José 
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Fogaça -, que é o trazido pelas redes sociais. Nunca a informação foi 
tão socializada em tão curto espaço de tempo. Jamais tantas opiniões 
foram exacerbadas em público de forma tão ágil. A nossa capacidade 
de mobilização e pressão nunca foi tão facilitada. Não precisamos mais 
esperar o outro dia, Deputado Stédile, para ler os jornais e entender ou 
ouvir, Deputado Hildo, o ronco das ruas. O ronco das ruas, agora, é on-
line, direto, sem interferência, sem intermediários. O controle social 
nunca foi tão efetivo. 

Somos uma sociedade democrática, aliás, mais democrática do que 
nunca, pois nunca antes tivemos tantas formas de comunicação, 
mobilização e pressão popular. Nunca tanta gente foi tão ouvida em 
tantos veículos de comunicação. Os princípios da livre manifestação e 
opinião, pilares da liberdade, são condição sine qua non para uma 
democracia forte. Esses princípios nunca foram tão exercitados por 
tanta gente. Nunca a sociedade esteve tão participativa, tão ativa. 
Graças a Deus, a tecnologia tem proporcionado isso. 

Ouvir, respeitar e interpretar essas vozes é nossa obrigação. Oferecer 
respostas equilibradas é outra obrigação nossa. Respostas 
equilibradas não rimam e não combinam com respostas demagógicas. 
É legítima e recomendável a pressão nas redes sociais e nas ruas, 
desde que seja feita de forma ordeira, respeitando-se o contraditório. É 
legitimo, é dever da sociedade organizar-se para buscar o que 
considera conquistas. Esses são elementos para o bom debate. 

Diante de tamanho dinamismo na comunicação, haveremos de 
perguntar se nós, Parlamento brasileiro, estamos conseguindo oferecer 
as respostas no tempo em que a sociedade espera. Será que 
estamos? A verdade, difícil de digerir, é que não estamos oferecendo 
com a velocidade que a sociedade espera as respostas que ela quer. 

Nesse caso, a desesperança e a incredulidade aumentam cada vez 
mais. Porém, convém lembrar que também somos, conforme 
apregoado na nossa Constituição, uma sociedade de Direito. Nossa 
sociedade, conforme os escritos constitucionais, é uma sociedade 
democrática; o governo é do povo, para o povo e com o povo, e o povo 
é soberano. Ao mesmo tempo, não podemos esquecer que tem de 
prevalecer o Estado Democrático de Direito. É de Direito porque 
vivemos sob regras. Nossos desejos devem ser traduzidos em um 
conjunto de normas e leis. Esse poder que emana do povo estabelece 
regras para que haja o bom convívio social. 

E nossos partidos, pilares do nosso sistema político, companheiro 
Deputado Hildo, estão conectados com este novo momento, ou 
simplesmente nós, de todos os partidos, estamos sendo substituídos 
pelo movimento A ou pelo movimento B? 
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Embora possa aparentar que há certa distância entre nós políticos, 
nossos partidos e a sociedade, quero dar meu testemunho inarredável, 
neste período como Deputado, do imenso esforço das Sras. Deputadas 
e dos Srs. Deputados para diminuir a distância entre este Parlamento e 
a sociedade brasileira. 

Tenho a honra de estar em um Congresso composto, em sua imensa 
maioria, por homens e mulheres de bem, que estão cotidianamente 
procurando interpretar as demandas sociais e oferecer as respostas 
que a sociedade tanto almeja. 

Sr. Presidente, o nosso Congresso Nacional é a voz da sociedade. 
Aqui todos os brasileiros estão representados. Por ser tão 
representativo dos vários segmentos e pensamentos, não raro construir 
se torna uma tarefa muito difícil. O que parece ser lento é, na verdade, 
o tempo necessário para as matérias amadurecerem, serem debatidas 
à exaustão para que o produto desse debate seja uma legislação que 
alcance todos os brasileiros. 

Dar as respostas justas e equilibradas a uma sociedade que exige 
cada vez mais agilidade e rapidez, dentro de um sistema político 
moroso e engessado por concepção, é o desafio que ataca cada um de 
nós. 

Mudar o regime seria solução? Não sei, mas também não sei se é o 
momento de discutirmos um pouco mais sobre o que representa o 
regime parlamentarista e se ele poderia nos oferecer, quem sabe, o 
dinamismo que a sociedade hoje tanto reclama. 

Cabe aos nossos líderes políticos, especialmente aos nossos 
Presidentes de Poder, o espirito democrático para liderarem nossa 
República de forma harmônica e independente, como previa o velho 
Montesquieu. 

Ontem o Supremo Tribunal Federal deu mais uma demonstração de 
sobriedade ao revogar a medida monocrática que representava uma 
intervenção no Senado da República. 

Felizmente, parece que haveremos de ter mais bombeiros e menos 
incendiários. Nós não podemos, Senador Fogaça, perder para nós 
mesmos. 

Ouço agora o Deputado Stédile, que me honra com seu aparte. 

O Sr. Jose Stédile - Eu sou testemunha, minhas amigas e meus 
amigos, em especial o povo gaúcho, do trabalho que o Deputado 
Jones Martins vem desenvolvendo nesta Casa, surpresa para todo o 
povo gaúcho, orgulho do povo de Gravataí, minha vizinha cidade. 
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Quero me colocar à disposição de V.Exa., Deputado, nós que somos 
praticamente da mesma região, para trabalharmos juntos e realizarmos 
algo para a nossa região e para todo o povo gaúcho. Quero 
parabenizá-lo também por sua atitude e por sua atuação na área da 
saúde, que é um dos setores mais difíceis e que vem enfrentando 
graves problemas não só no Rio Grande do Sul, mas também em todo 
o País. Parabéns! Continue trabalhando da forma como está 
trabalhando, orgulhando Gravataí e toda a sua região, o povo gaúcho e 
o povo brasileiro. 

O SR. JONES MARTINS - Obrigado, Deputado Stédile. Eu é que 
agradeço a sua manifestação. É importante demonstrar que a nossa 
aliança política no Congresso é para o bem da nossa região. E um dos 
resultados dessa nossa aliança, Deputado Stédile, permita-me torná-lo 
público, é o nosso engajamento para remover a praça de pedágio da 
nossa freeway. Com a presença do Deputado Stédile e a minha 
enquanto Deputado de Gravataí, com o apoio fundamental do 
Deputado Fogaça, de Porto Alegre, temos feito um debate muito 
importante para que a praça de pedágio deixe de onerar toda a nossa 
região. Esse é um dos exemplos. É muito importante que a nossa 
região esteja representada na Câmara dos Deputados. 

Obrigado, Deputado Stédile, pelas palavras. 

Ouço o Deputado Hildo Rocha. 

O Sr. Hildo Rocha - Eu faço este aparte, Sr. Presidente, para 
parabenizar o nosso colega Deputado Jones Martins pelo belíssimo 
pronunciamento. Ele tem realizado um trabalho de grande relevância 
para o Parlamento brasileiro. É uma pessoa culta, qualificada. Nós 
podemos perceber, por esse pronunciamento, que ele busca, chama, 
clama pela harmonia entre os Poderes, pelo respeito entre os Poderes 
constituídos da nossa Federação brasileira. Para mim, como disse o 
Deputado Stédile, também foi uma grande surpresa. Nós perdemos, 
momentaneamente, um grande Parlamentar, o Deputado Osmar Terra, 
que virou Ministro e tem feito um grande trabalho no Ministério do 
Desenvolvimento Social e Agrário. Eu esperava que viesse para cá um 
"pangaré" como suplente do Deputado Osmar Terra. Qual foi a minha 
surpresa? O Deputado Jones Martins, se não é melhor, é pelo menos 
igual ao Deputado Osmar Terra. Quero parabenizar o povo de Gravataí 
por ter votado nesse homem. Espero que na próxima Legislatura ele 
volte para cá como Deputado titular, porque é merecedor disso. Nesse 
pouco espaço de tempo, com o trabalho que tem realizado aqui, já 
mostrou que merece uma grande oportunidade do povo gaúcho e será, 
com certeza, como está sendo, um grande representante do povo 
gaúcho nesta Casa. Parabéns pelo seu trabalho, Deputado, e pela 
profunda reflexão que V.Exa. fez em seu pronunciamento! 
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O SR. JONES MARTINS - Obrigado, Deputado Hildo. O mesmo 
comprometimento que V.Exa. tem com o povo do Maranhão eu procuro 
ter com o povo da minha terra, do Rio Grande do Sul. V.Exa., nesse 
pouco período em que tenho estado aqui, serve como modelo de 
capacidade de trabalho, de liderança, de comprometimento com o 
Parlamento brasileiro e com o povo do Maranhão. Eu fico muito 
honrado com as suas palavras. Muito obrigado. 

Ouço o Deputado José Fogaça. 

O Sr. José Fogaça - Deputado Jones Martins, o pronunciamento que 
V.Exa. está fazendo corresponde em muito à sua prática diária neste 
plenário, como Deputado operoso, diligente, que atua presencialmente, 
com muita intensidade. Devo dizer: V.Exa. tem uma visão do País com 
a qual eu tenho muita afinidade. Eu me sinto muito próximo dessa 
visão que busca harmonia, que busca convergência, que busca 
produção em favor do interesse público, do bem comum e não de uma 
visão que prioriza ideologia ou facção política. V.Exa. tem essa 
percepção abrangente da realidade brasileira. Isso ficou claro no seu 
pronunciamento. Além de tudo, V.Exa. se atualiza muito, está sempre 
em cima dos assuntos mais momentosos, mais importantes de cada 
etapa que se vive neste País. V.Exa. tem sido também um operoso e 
diligente Parlamentar que atua em favor do Presidente Michel Temer. 
Cada vez que vem para cá matéria do Governo, V.Exa. se esforça, 
dedica-se, tem uma visão extremamente patriótica, age com renúncia 
pessoal em favor do interesse público. Desse modo, V.Exa. é objeto da 
minha grande admiração. Com a experiência, com os anos de 
Parlamento que tenho, fico orgulhoso de ver que o Rio Grande do Sul 
manda para cá alguém que defende a sua região, defende a sua terra, 
defende o seu povo e, sobretudo, compreende muito bem o que é 
necessário fazer pelo futuro do Brasil. Parabéns, Deputado Jones 
Martins, pelo seu pronunciamento! 

O SR. JONES MARTINS - Obrigado, Deputado José Fogaça. 

Presidente, eu quero dizer que as palavras elogiosas do Deputado 
José Fogaça deixariam qualquer um cheio de orgulho. No meu caso, 
esse valor ainda é maior, é dobrado, porque este ano eu completei 45 
anos de idade, 27 anos de filiação ao PMDB, e o Deputado José 
Fogaça sempre foi uma inspiração nesses 27 anos. Eu comecei junto 
com o Deputado Mauro Pereira lá na Juventude do PMDB, e sempre 
tivemos em José Fogaça, em Pedro Simon um modelo a ser seguido. 

Passados esses 27 anos, Deputado José Fogaça, aquilo que era um 
sonho de um jovem idealizador hoje se torna, em parte, realidade: 
poder participar do Congresso Nacional e, mais ainda, poder debater e 
ser aparteado por V.Exa. no Grande Expediente da Câmara dos 
Deputados. Então, como homem, em minha vida pública e em minha 
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vida pessoal, eu me sinto realizado, ainda mais neste momento. 

Mas o que importa mesmo, Deputado Mauro Pereira, nosso 
Presidente, independentemente do orgulho pessoal e da vaidade de 
estar participando deste momento, é o debate que queremos propor. É 
preciso mais bombeiros e menos incendiários. O verdadeiro foco neste 
momento - é nisto que eu quero resumir a minha participação aqui hoje 
- é a retomada do crescimento, é a retomada da economia, é a 
retomada da crença dos investidores, da confiança dos investidores, é 
a retomada do crescimento econômico, para que geremos novos 
empregos. Esse é o foco. Essa é a energia que nós devemos 
concentrar. 

E as nossas lideranças, os grandes homens públicos deste País 
precisam trabalhar diuturnamente para que a harmonia seja 
permanente, para que a independência seja uma constante, a fim de 
que possamos unir esforços e sair da crise. 

Acontecerão debates, pegadinhas, como a que houve nesta semana 
em relação ao aborto. Tentaram legalizar o aborto sem conversar com 
esta Casa. Eu tenho uma posição pessoal contra o aborto. Mas, 
independentemente da minha posição pessoal, esse debate tem que 
ser feito aqui. Não se pode transformar esta Casa, como muitos tentam 
muitas vezes, num mero cartório carimbador. Esse e outros debates 
têm que ser feitos aqui. 

Sr. Presidente, tenho fé no nosso País. Vamos crescer, vamos gerar 
empregos e vamos sair desta crise muito mais fortes, mais altivos, 
soberanos e independentes, com condições de oferecer uma vida 
melhor a todos os nossos cidadãos! 

Muito obrigado, Presidente Mauro Pereira. É uma honra ser presidido 
por V.Exa. nesta sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputado 
Jones Martins, do PMDB do Rio Grande do Sul, um Deputado, um 
amigo que valoriza o nosso Estado e procura trabalhar de maneira 
correta, tentando ser útil para o nosso País. 
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O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, em meio aos tremores políticos, em tempos de 
recrudescimento da postura conservadora e de alto grau de 
insatisfação com o comando do Executivo, só há uma resposta: o golpe 
de 2016 foi comtemplado, mas os pós-golpes vêm fracassando. 

Segundo o jornalista Luis Nassif, brinca-se com o poder, derruba-se um 
Presidente eleito, arma-se contra o interino que se aboletou no cargo, 
fazem cálculos sobre o momento de impichar a chapa, se agora, se no 
ano que vem, valem-se de seu poder institucional para toda sorte de 
abusos. 

Poucas vezes o Brasil passou por tantos espetáculos tão deprimentes 
de falta de compostura institucional do Poder Executivo. 

Temer é uma máquina sistemática e conservadora que tenta construir 
um condicionamento na mente do povo. O padrão representativo se 
confunde na sua profundeza com o que realmente seja uma 
democracia. Maquiavélico, desde o início do processo de crime de 
responsabilidade, no qual vitimou nossa Presidenta eleita 
democraticamente, Dilma Rousseff, o Chefe do PMDB corporificou a 
mente dos Deputados e Senadores, para após isso sangrar a 
democracia e o dono dela: o povo. 

Estamos vivendo um abismo atrás do outro. Até o ex-Presidente do 
STF, Joaquim Barbosa, afirmou que - abre aspas - "Temer não tem 
legitimidade para comandar o País". 

Agora, recebemos um anúncio de que Temer vai implantar dez 
medidas para reativar a economia do País. Porém, não existe nenhuma 
delas, ou seja, é mais uma jogada de propaganda para enganar o povo 
brasileiro. 
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Com o golpe em curso, o PMDB e o PSDB se aliaram para travar o 
Congresso e levar adiante a política do "quanto pior, melhor", criando 
as condições para a sua derrubada. 

O resultado foi uma queda de dez pontos no PIB, empresas e famílias 
endividadas, demanda anêmica e uma crise fiscal muito maior, em 
razão da queda da atividade econômica. Em resumo, o golpe quebrou 
o Brasil. 

Agora, Temer e seus marqueteiros querem vender gato por lebre. Esta 
jogada fantasmagórica não salvará o Brasil do lamaçal em que o golpe 
o enfiou. 

O povo, detentor de todo poder democrático, precisa reagir a essa 
falácia do Governo Temer. Chega de engano e de retrocessos. 

Este era o primeiro ponto de que falaria neste momento. O outro ponto 
é o seguinte: o tráfico de pessoas no Brasil precisa ser investigado com 
mais contundência, prudência e com uma legislação mais eficaz. A 
investigação é importante, pois revela a tragédia social que movimenta 
mais de 32 bilhões de dólares no mundo, segundo a ONU. 

Presidi a audiência realizada pela Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias nesta manhã, onde tratamos de um tema que chama atenção 
de todos os brasileiros e brasileiras, o tráfico de pessoas. Mas a 
sociedade não tem consciência de que esse tipo de crime vem sendo 
praticado em grandes proporções. A situação é de uma gravidade 
extensa. Há, sim, uma rede no Brasil com alguma envergadura e que 
está por trás dessas articulações criminosas. 

Temos, ainda, leis deficientes. O tráfico de pessoas está ligado à 
prática da exploração sexual e ao mercado ilegal de órgãos. Tivemos 
uma lei aprovada em outubro sobre o tema, mas muitas das coisas que 
foram aprovadas só atendem o projeto de uma CPI feita pelo Senado 
Federal. Nós Deputados fizemos uma CPI de investigação, enviamos 
uma proposta de incorporação à legislação feita pelo Senado, mas não 
fomos atendidos. Temos, ainda, a necessidade de reestruturar uma 
legislação específica sobre alguns assuntos, pois o ordenamento 
jurídico brasileiro ainda é deficiente em relação a este crime tenebroso 
e figurativamente hediondo. 

Sugerimos, para a nova legislação, temas e trabalhos da CPI que 
investigou o tráfico de pessoas, realizada por esta Casa. A maioria 
deles foi suprimida do projeto. 

Um exemplo claro era a sugestão que fizemos sobre a manutenção de 
dados pessoais pelas empresas de transporte e telefonia por um prazo 
de 5 anos, para acesso direto e permanente do juiz, do Ministério 
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Público ou do delegado de polícia, nos bancos de dados de reservas e 
de registro de viagens, para fins de investigação criminal. 

Outro ponto importante a ser destacado é a responsabilidade dos 
dados de registros de conexão, mantidos em sigilo para fins de 
investigação; o Cadastro Nacional de Traficantes de Seres Humanos; e 
as penas para realização de modificações corporais sem 
consentimento da vítima por profissional não habilitado ou em 
condições que ofereça risco à saúde. Tudo isso, Sr. Presidente, foi 
investigado a fundo. Trabalhamos duro para formular essas sugestões 
e garantir a segurança de muitas pessoas, mas, infelizmente, o Senado 
rejeitou nosso substitutivo. 

Agora, ano que vem, iremos sugerir novas mudanças na lei que foi 
aprovada este ano. Espero que este Congresso nos ajude a avançar 
ainda mais em nossa legislação. 

Enfim, agradeço todos os palestrantes que ali estiveram: Sr. Cláudio 
Perét Dias, Diretor do Departamento de Políticas de Justiça, 
Representante da Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania; Sra. 
Eliana Vendramini, Promotora de Justiça de São Paulo e 
Coordenadora do Programa de Localização e Identificação de 
Desaparecidos; Sra. Diana Calazans Mann, Chefe da Divisão de 
Direitos Humanos da Polícia Federal; Sra. Ana Paula Diniz, Assessora 
da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social do DF; 
Sra. Ivanise Experidião da Silva Santos, Presidente da ONG Mães da 
Sé, de São Paulo; e Sr. Conrado Luciano Batista, advogado e militante 
de direitos humanos. A participação de vocês enriquece, em número, 
grau e gênero, nosso debate.  

Era isso, Sr. Presidente, que eu gostaria de colocar neste momento, 
além de dizer que nós não podemos aceitar tanta pressa em votar uma 
proposta de reforma da Previdência como essa, que chegou a esta 
Casa nesta semana. 

Pelo que eu sei, pelo Regimento desta Casa, depois de publicado 
no Diário Oficial, são cinco sessões para que Parlamentares possam 
apresentar emendas. O chamado Relator "The Flash" já entregou o 
parecer, descumprindo, inclusive, o Regimento da nossa Casa, que 
assegura que os Parlamentares possam apresentar emendas ao 
projeto que veio lá do Presidente Michel Temer. E vem agora a pressa 
para julgá-lo, para votá-lo já na segunda-feira. 

Nós vamos obstruir o quanto possível. Não vamos permitir que se vote. 
Queremos fazer um grande debate sobre o assunto em audiências 
públicas e Comissões Gerais. A sociedade brasileira precisa saber que 
este é o projeto não da morte, mas do extermínio pleno das mulheres, 
dos agricultores, dos pensionistas, daqueles que estão prontos para se 
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aposentar. 

Como dizia um Deputado hoje à tarde, parece que estão querendo que 
a aposentadoria seja apenas aquela que tem a pessoa quando morre e 
vai para o cemitério. Na realidade, com o tempo de contribuição que 
estão propondo, vai ser impossível alguém se aposentar, a partir da 
aprovação dessa lei. 

Eu espero que nós possamos modificar essa proposta, porque ela leva 
ao extermínio do povo brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputado Luiz 
Couto, do PT da Paraíba. 
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Sumário 

Agradecimento aos brasileiros, em nome do povo do Município de Chapecó, 

Estado de Santa Catarina, pela solidariedade aos familiares dos atletas da 

Associação Chapecoense de Futebol vítimas de acidente aéreo na Colômbia. 

Repúdio à proposta de reforma previdenciária, do Governo Federal. 

 

O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 
Sr. Presidente, quero dar como lido discurso que fiz na tribuna há 2 
dias em agradecimento, em nome do povo chapecoense, a todos os 
brasileiros que se sensibilizaram com a tragédia acontecida na 
Colômbia e ao povo colombiano. 

Como chapecoense e ex-Prefeito daquela terra, sempre torcemos pelo 
nosso time de futebol, mas acabamos vivendo esse momento de dor, 
de perda. Nós partilhamos esse sofrimento com todos os 
chapecoenses, com as famílias dos jogadores, dos profissionais da 
imprensa, da diretoria, por todos que perderam a vida. Eu quero me 
manifestar aqui para que fique registrado nos Anais desta Casa. 
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Sras. e Srs. Deputados, eu já havia manifestado, antes do processo 
de impeachment, que o que estava em curso não era só um golpe à 
democracia, à Constituição, a um Governo legitimamente eleito, era 
algo além: estava em curso um golpe aos direitos sociais. 

O emblemático ponto central da retirada de direitos sociais é a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 241, de 2016, que tramita, no 
Senado, como Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de 2016, que 
vai congelar investimentos em saúde, educação e programas sociais 
por 20 anos. Portanto, é falácia, Deputado Pompeo de Mattos, dizer 
que vai haver educação integral com a famigerada PEC 241/16, hoje 
PEC 55/16; é falácia dizer que vai haver mais recurso para a educação, 
quando de 1 ano para outro ele só é corrigido a partir da inflação, como 
vai ser no próximo ano. Já estão cumprindo a Constituição: 129 bilhões 
neste ano e 139 bilhões no próximo. Portanto, os direitos sociais estão 
sendo golpeados por um Governo ilegítimo. 

Nós dizíamos também que estava em curso um golpe ao patrimônio 
público e à soberania nacional. Eles estão entregando às petroleiras 
estrangeiras, numa grande roubalheira, o pré-sal, que é a extração de 
petróleo a 6 mil, 7 mil metros de profundidade, com a melhor tecnologia 
do planeta, reconhecida mundialmente. No futuro se perceberá que o 
maior ato de corrupção e roubalheira no Governo ilegítimo de Michel 
Temer foi a venda do patrimônio público, foram as privatizações, 
principalmente sem consultar o verdadeiro dono do pré-sal e da 
PETROBRAS, que é o povo brasileiro. 

Eu dizia ainda que estava em curso também o desmonte e o golpe aos 
direitos trabalhistas. Logo, logo virá a terceirização da área fim e o 
negociado sobre o legalizado. 

Agora está se confirmando outro golpe, o golpe da Previdência, um 
golpe em nossos aposentados, em nossos professores, em nossos 
agricultores, um golpe nos trabalhadores deste País. Vejam a violência 
que esse Governo está propondo aos trabalhadores brasileiros. Aí 
vamos compreender o que foi feito ontem com a reforma do ensino 
médio. Um trabalhador, para se aposentar aos 65 anos, vai ter que 
trabalhar 49 anos ininterruptamente. Isso significa que vai ter que 
começar a trabalhar aos 16 anos. Vão tirar os trabalhadores das 
escolas, das universidades públicas, para deixar a elite tomar conta de 
novo e roubar as universidades públicas dos nossos agricultores e 
trabalhadores do País. 

A reforma da Previdência vai fazer nossos agricultores trabalharem no 
mínimo 51 anos. E eles vão ter que contribuir para a Previdência, ou 
não terão a aposentadoria integral de um salário mínimo. 

Dizem que essa é a razão da crise e de a Previdência estar quebrada. 
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Esse é o discurso. Vão tirar dos pequenos, dos pobres, das mulheres, 
que têm dupla jornada de trabalho. Por isso sempre foi diferenciada a 
aposentadoria entre homens e mulheres no campo, na educação. A 
agricultora, a professora, enfim, as trabalhadoras têm dupla, tripla 
jornada de trabalho. Vão unificar tudo. 

Em terceiro e último lugar, dizem que a Receita está quebrada. Tiram a 
DRU da Seguridade Social e põem 120 bilhões na Previdência. 
Cobram das 13 mil pessoas físicas e jurídicas... Segundo a PGFN - 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 13 mil pessoas físicas e 
jurídicas devem 1 trilhão e 800 bilhões de reais para a Previdência. 
Tem que mudar a lei para poder cobrar esse crédito. E as 
desonerações este ano vão chegar a 69 bilhões de reais. 

Portanto, com o andar de cima, dos ricos, da elite brasileira, o Governo 
não vai mexer. Vai mexer com os agricultores, com os trabalhadores, 
com os pobres, com os professores. Essa é a violência e o crime que 
vão fazer com a reforma da Previdência. Os pequenos vão pagar a 
conta deste golpe. Um Governo ilegítimo, sem voto, vai fazer o maior 
pacote de maldade das últimas décadas neste País. Esse é o presente 
que esse Governo ilegítimo está produzindo para o povo brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputado 
Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero aqui, como torcedor da 
Chapecoense, ex-Prefeito de Chapecó, mais uma vez, manifestar a 
minha solidariedade a todos os familiares dos atletas, dos dirigentes 
esportivos e dos profissionais da imprensa, que perderam seus 
parentes e amigos no trágico acidente da última terça-feira dia 29 de 
dezembro com a aeronave da LaMia, nas proximidades do Aeroporto 
Internacional José Maria Córdova, em Medellín, Colômbia. 

Há que se registrar e reconhecer também a enorme comoção popular e 
solidariedade ao povo chapecoense do Estado de Santa Catarina e do 
Brasil. A Chapecoense uniu uma cidade e uma região em torno do 
futebol, dando muitas alegrias e orgulho especialmente para a nossa 
população regional. O futebol é uma das nossas paixões. 

A Chape, carinhosamente chamada por nós, conquistou cinco títulos 
catarinenses, conquistou a manutenção da Série A pelo terceiro ano 
consecutivo e disputava um título que seria o primeiro título 
internacional de um time de Santa Catarina. A Chapecoense era dos 
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brasileiros na disputa da Copa Sul-Americana. 

O luto e a tristeza não são só de Chapecó, mas de todo o Brasil. Se 
nos unimos para torcer pela Chapecoense, que continuemos unidos 
agora em solidariedade e ajuda àqueles que sofrem mais do que nós, 
que são os familiares que perderam seus entes queridos nessa 
dolorida tragédia. 

Quero aqui também registrar a imensa solidariedade de todo o povo 
colombiano. Cada gesto, cada manifestação, cada mensagem de 
carinho do povo e das autoridades públicas colombianas para com os 
familiares e amigos das vítimas foram importantes e nos trazem um 
alento a mais neste momento de dificuldade e tristeza. 

Mais do que a solidariedade dos colombianos devemos a eles a 
disposição imediata dos profissionais que se envolveram no resgate 
das vítimas no local do acidente. Não mediram esforços frente às 
condições adversas do local do acidente para buscar sobreviventes. O 
trabalho dos socorristas foi fundamental para que, no meio desta 
tragédia que deixou 71 vítimas fatais, pelo menos seis pessoas fossem 
resgatadas com vidas, sendo quatro brasileiros e dois bolivianos. 

A linda homenagem da torcida do Clube Atlético Nacional, da 
Colômbia, no dia e horário marcados para a disputa da primeira partida 
da final da Copa Sul-Americana está na memória de todo o povo 
brasileiro e especialmente de nós chapecoenses. A própria direção do 
Atlético Nacional, que logo após o acidente solicitou a CONMEBOL 
para declarar a Chapecoense Campeã Sul-Americana 2016, solicitação 
aceita pela CONMEBOL, que já declarou oficialmente o título à 
Chapecoense. 

Quero aqui, humildemente em nome do povo brasileiro e da minha 
cidade, agradecer todos os gestos de carinho e solidariedade do povo 
colombiano na pessoa do Embaixador da Colômbia no Brasil, Sr. 
Alejandro Borda. Muito obrigado por todo o tratamento humanitário 
dispensado a todos nós de alguma forma atingidos por essa dolorida 
tragédia. 

Desejamos força e fé para os familiares que perderam seus parentes e 
desejamos, dentro do cuidado médico necessário, a pronta 
recuperação dos que sobreviveram, os atletas Alan Ruschel, Jackson 
Folmann e Neto, o jornalista Rafael Henzel, a comissária de voo 
Ximena Suarez e o técnico em aviação Erwin Tumiri, ambos bolivianos. 

Toda esta dor só pode ter um sentido: que a tragédia humanize o ser 
humano. A ganância está matando. A solidariedade humana deve ser 
vitoriosa. Força, Chape! Somos todos Chape! 
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Sumário 

Realização no País da Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência 

contra as Mulheres. Resultados positivos de audiência pública promovida por 

Comissões da Casa para debate da vulnerabilidade da mulher com deficiência 

diante de situações de abuso e violência doméstica. Críticas à proposta de 

reforma previdenciária do Governo Federal, em especial no que se refere à 

idade mínima para recebimento do Benefício de Prestação Continuada e à sua 

desvinculação do salário mínimo. 

 

A SRA. ROSINHA DA ADEFAL (Bloco/PTdoB-AL. Pela ordem. Sem 
revisão da oradora.) - Boa tarde, Deputado Mauro Pereira, que preside 
esta sessão, demais Deputados presentes, todos que nos assistem 
pela Internet e pela TV. 

Quero lembrar que está em curso a campanha 16 Dias de Ativismo 
pelo Fim da Violência contra as Mulheres. O País e o mundo estão 
fazendo mobilizações para mudar a cultura de violência contra a 
mulher. Eu venho de um Estado em que esse tipo de violência lidera, 
venho de um Estado que é o terceiro mais violento do Brasil com 
relação à violência contra a mulher.  

Hoje nós realizamos aqui na Câmara dos Deputados, no âmbito da 
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, uma 
audiência pública muito rica, exatamente sobre este tema: a dupla 
vulnerabilidade da mulher com deficiência, diante da violência 
doméstica. Essa violência acontece no âmbito privado. Não temos 
estatística sobre quantas mulheres com deficiência estão sendo 
abusadas pelas próprias famílias e por seus cuidadores. Muitas 
mulheres ficam deficientes em virtude dessa violência. 

Pois bem. A audiência foi uma maravilha. Propostas foram 
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apresentadas para que projetos de lei sobre o assunto tramitem nesta 
Casa e se transformem em leis com as quais consigamos diminuir a 
violência contra a mulher com deficiência. 

Sr. Presidente, quero aproveitar esta oportunidade para dizer a todos 
os que nos assistem e a todos os presentes que a proposta de reforma 
previdenciária que o Governo Federal enviou para ser discutida nesta 
Casa, se for aprovada da forma como foi apresentada, será um crime 
contra 45 milhões de brasileiros com deficiência. Um dos itens 
absurdos dessa proposta é o que iguala a idade mínima para 
aposentadoria de mulheres e homens. Respeitar as diferenças é 
promover a igualdade, e com essa proposta vai ser desrespeitado esse 
princípio. Tão absurdo quanto tudo isso é propor que a idade mínima 
para beneficiários do BPC - Benefício de Prestação passe para 70 
anos. Esse benefício é concedido àquelas pessoas com deficiência, 
pobres de "marré deci", que têm uma renda muito baixa e que 
sobrevivem - porque elas não vivem -com esse subsídio do Governo. 
Desvinculá-lo do salário mínimo é condená-las à morte. 

Sr. Presidente da República, todos nós Congressistas, sejam da 
Câmara, sejam do Senado, não vamos deixar que essa proposta passe 
desta forma. Isso é um crime.  

Enquanto pessoa com deficiência e Parlamentar, eu lutarei, farei o que 
me for possível e rogarei a Deus que faça o impossível para que 
propostas absurdas como essa não passem.  

Conclamarei todos os movimentos de pessoas com deficiência deste 
País para que se mobilizem, como as pessoas estão se mobilizando 
contra a "PEC dos Investimentos", como as que estão se mobilizando 
contra a decisão desta Casa com relação ao pacote anticorrupção. Que 
as pessoas mobilizem o País e não permitam que o BPC seja 
desvinculado do salário mínimo. 

Era o que cabia para esta hora, Sr. Presidente. 

Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputada 
Rosinha da Adefal, do PTdoB de Alagoas. 
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Participação em debate de Parlamentares com o Presidente da República, 

Michel Temer, sobre o problema de inadimplência das empresas brasileiras, 

em decorrência da crise econômica. Responsabilização do Governo da então 

Presidente da República Dilma Rousseff pela situação. Defesa de negociação 

das dívidas do setor produtivo. Importância de debate da reforma 

previdenciária. Cumprimentos à Rede Globo de Televisão pela exibição da 

campanha intitulada Agro é Tech, Agro é Pop, Agro é Tudo, de divulgação da 

importância dos produtos agrícolas para a sociedade brasileira. 

 

O SR. MAURO PEREIRA (Bloco/PMDB-RS e pela ordem. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Hildo Rocha, primeiramente 
gostaria de informar à sociedade brasileira que hoje de manhã nós 
tivemos uma importante audiência com o Presidente Michel Temer. 
Éramos 10 Deputados que levamos ao Presidente mais uma vez a 
situação do nosso País, das nossas empresas - micro, pequenas, 
médias e grandes -, das pessoas físicas, o sério problema de 
inadimplência que o nosso empresário está vivendo devido à crise, 
essa crise que o Governo do PT e dos seus companheiros fez, que 
levou o nosso País ao caos.  

Nós já entramos em 2014 em uma situação difícil. Quando entrou 
2015, a Presidenta Dilma simplesmente mostrou a situação em que o 
Brasil estava: subiu os juros, reduziu prazos, subiu energia; enfim, 
começou uma situação horrível no sistema financeiro e o grande 
desemprego, de forma que chegamos ao fundo do poço. 

Nós fizemos um trabalho muito importante nesta Casa ao retirar a 
Presidenta Dilma do Poder, mas o reflexo do desgoverno da ex-
Presidenta Dilma está impactando em cheio o nosso País, a nossa 
economia nos dias de hoje. 

Tudo isso levou a uma inadimplência enorme. De acordo com os 
números da ABIMAQ, 65% das empresas não estão conseguindo a 
Certidão Negativa de Débito, porque que estão devendo impostos, em 
especial os impostos federais. Com isso, os Estados estão colocando 
as empresas na Serasa, protestando, mas isso não é a solução.  

O que nós levamos hoje para o Presidente Michel Temer, que estava 
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acompanhado do Diretor da Receita Federal, Jorge Rachid, uma 
grande pessoa, que representa esse quadro de extrema importância na 
nossa Receita Federal, foi a demonstração de que o Governo precisa e 
deve imediatamente fazer um REFIS, um programa de renegociação 
de dívidas com a sociedade brasileira. 

Essas pessoas, essas empresas precisam renegociar as dívidas para 
que possam ter seu nome limpo, o CNPJ de suas empresas limpo, e 
ter crédito em um banco estatal como Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal, BNDES, além de poderem respirar, viver e gerar 
empregos, pois são mais de 12 milhões os desempregados. 

Esse é um tema que eu levei para o Ministro da Fazenda, na época do 
Governo da Presidenta Dilma, mas ele simplesmente não pensava, não 
olhava, não tinha sensibilidade nenhuma.  

Nós entramos este ano de 2016 mostrando a situação cada vez pior 
das nossas empresas. Não tenho dúvida nenhuma de que o Presidente 
Michel Temer, juntamente com o Ministro Henrique Meirelles, com seu 
grupo de Ministros, com nossos servidores da Receita Federal, vai 
encontrar uma solução, e nós haveremos de dar esse presente para a 
sociedade brasileira antes do Natal. 

É muito importante que haja uma renegociação de dívidas. Espero que 
nosso Presidente, junto com toda essa equipe que está pensando o 
Brasil, faça isso. Caso contrário, o que pode acontecer é essas 
empresas quebrarem de vez. Se isso ocorrer, a Receita Federal não 
vai receber, e eles não vão poder pagar, muito menos gerar os 
empregos necessários. 

O Presidente Michel Temer é uma pessoa comprometida com o País. 
Nós já votamos aqui medidas importantes, como o teto de gastos, para 
buscar credibilidade junto aos investidores internacionais e nacionais. 
Nós já estamos conseguindo fazer com que a esperança retorne ao 
nosso País, mas temos que acenar com medidas importantes. E essas 
medidas importantes nós já votamos aqui na Câmara; o Senado, a 
partir do dia 13, vai votar a PEC 55, que é a PEC do controle de 
gastos, para não gastarmos aquilo que não temos. 

Além disso, os Ministros estão economizando, gastando somente o 
necessário, cortando o supérfluo. Com isso, já está sobrando dinheiro 
para pagar as contas que a ex-Presidente Dilma deixou, que não eram 
pagas desde 2014. Nosso Governo está pagando. É muita dívida que 
está sendo paga, mas está sendo paga, Deputado Hildo Rocha. Isso é 
muito importante. 

O Governo Michel Temer é um Governo que vai até 2018. O 
Presidente Michel Temer já deixou bem claro que ele não é candidato a 
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nada. Pelo contrário, o objetivo dele é salvar o nosso País; o objetivo 
dele é fazer com que nosso povo - nossos aposentados, aqueles que 
irão se aposentar, nossos servidores públicos - tenha a certeza de que 
amanhã, no ano que vem, daqui a 8 anos, daqui a 10 anos, vai poder 
receber sua aposentadoria, vai poder olhar para os filhos e netos e 
dizer que o Brasil tem futuro, porque o Brasil está nos eixos. 

Então este é o propósito do Presidente Michel Temer: fazer com que a 
imagem do Brasil, a segurança jurídica e a segurança política sejam 
recuperadas. 

Por isso nós estamos fazendo de tudo, votando, apoiando e fazendo 
com que as reformas necessárias para o País aconteçam. A reforma 
da Previdência está vindo para esta Casa.  

Eu quero deixar bem claro para a sociedade brasileira isto: quando 
vocês ouvirem um petista, uma pessoa do PCdoB, uma pessoa do 
PSOL, esses que trabalharam no Governo Dilma falar mal, pensem 
que quem deixou o Brasil nesta situação de desemprego, de dívida, 
com um déficit de 179 bilhões, foram eles. Eles deixaram o País nessa 
situação. 

E agora nós, a sociedade brasileira toda, precisamos recuperar este 
nosso País, recuperar a credibilidade.  

Hoje, se nós formos olhar para o nosso lado, para o nosso círculo de 
amizade, para os nossos amigos, vamos ver que a população está 
envelhecendo, graças a Deus, está vivendo mais. Mas o número de 
aposentados é cada vez maior.  

Então nós vamos ter que achar, sim, uma solução para a reforma da 
Previdência, para a Previdência Social, para que quem está 
aposentado e quem vai se aposentar possa receber com tranquilidade, 
e não aconteça o mesmo que está acontecendo no meu Estado, o Rio 
Grande do Sul, que o PT de Tarso Genro deixou quebrado. 

Lá hoje é preciso parcelar o salário em até dez vezes, porque não há 
dinheiro, porque a Presidente Dilma deixou o País quebrado. 

Não! Uma pessoa aposentada, um servidor público, daqui a 8, 10, 12, 
20 anos tem que chegar e receber diretamente no caixa. Não pode 
acontecer como aconteceu com a Grécia, com diversos países 
europeus. É para isso que nós estamos trabalhando. 

Eu quero deixar bem claro, o Presidente Michel Temer já deixou bem 
claro para nós segunda-feira, quando apresentou a reforma da 
Previdência: nós vamos debater, sim, à exaustão; nós vamos 
conversar, vamos conversar com a imprensa, vamos debate esse 
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projeto. 

Esse projeto vai ser votado quando estiver maduro, quando a 
sociedade entender bem qual é a situação do nosso País. É isso que 
nós vamos fazer, todos os partidos, todas as bancadas. 

É bom que todos saibam, o ideal seria que os partidos que trabalharam 
no Governo da Presidente Dilma, que deram sustentação para a 
Presidente Dilma, tivessem grandeza, porque no ano passado, em 
2015, o Ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, esteve aqui 
durante 6 horas e disse tudo isso que nós estamos dizendo hoje, mas 
de forma mais intensa: que a Previdência estava falida, estava 
quebrada. 

Hoje os Deputados Federais do PT, os Deputados Estaduais, os 
militantes do PT dizem que não, que está tudo bem. É assim mesmo 
que o PT faz. Eles fazem um papel muito bom de Oposição, mas 
quando foram Governo deixaram nosso País na situação em que está. 

Povo do nosso País, em especial povo do Rio Grande do Sul, povo da 
minha cidade de Caxias do Sul, da serra gaúcha, a reforma da 
Previdência será debatida, conversada, dialogada; vamos estar à 
disposição da imprensa; cada detalhe será esmiuçado, e vamos 
procurar juntos fazer uma reforma da Previdência para que todos 
saiam ganhando e ninguém saia perdendo. 

Eu gostaria agora, Deputado Hildo Rocha, pelos 5 minutos do meu 
período de breves comunicações, de valorizar e parabenizar a Rede 
Globo de Televisão. Todos nós estamos assistindo a uma campanha 
que vai ao ar em horário nobre que se chama Agro é Tech, Agro é Pop, 
Agro é Tudo. Essa campanha da Rede Globo, essa campanha pública 
institucional gratuita, começou em maio e vai até junho de 2018. Essa 
campanha já falou sobre os temas: frango, café, milho, arroz, laranja e 
flores. 

Essa propaganda mostra o homem do campo à sociedade brasileira; 
mostra a importância dos produtos agrícolas e das coisas do campo 
para a sociedade brasileira. Os produtos agrícolas estão inseridos no 
dia a dia de todo cidadão urbano. Procuramos também sempre citar 
quantos empregos aquela atividade agrícola gera e o quanto ela 
movimenta na economia. É uma propaganda que vai ao ar no horário 
nobre. E todo brasileiro, olhando aquela propaganda, sente orgulho 
dos nossos agricultores e dos nossos empresários agrícolas.  

Nos últimos 15 dias, começou a passar a matéria sobre as videiras, 
mostrando os parreirais, os nossos vinhos, os espumantes, o suco de 
uva e o quanto de empregos são gerados nesse setor e a importância 
do turismo nacional em volta do setor da uva. É uma propaganda muito 
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bonita! É uma propaganda que valoriza os nossos produtos, os nossos 
parreirais, a qualidade dos nossos vinhos, dos nossos espumantes, do 
nosso suco de uva, em especial agora que nós estamos chegando ao 
final do ano, ao Natal, época de festas. 

Eu não tenho dúvida nenhuma de que essa propaganda Agro é Tech, 
Agro é Pop, Agro é Tudo é motivo de orgulho para o nosso homem do 
campo e o nosso produtor. 

E eu, como sou da região de Caxias do Sul, da serra gaúcha, e 
Presidente da Frente Parlamentar de Defesa e Valorização da 
Produção Nacional de Uvas, Vinhos, Espumantes e Derivados, quero 
parabenizar toda a equipe da Rede Globo, em especial o Sr. Luiz 
Marcelo Chaves, um dos Diretores, e o Sr. Paulo Tonet, Vice-
Presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, pelos 16 
assuntos ressaltando a nossa agricultura. São 45 inserções, a cada 15 
dias, de cada produto. Já foi falado sobre o azeite de dendê, a 
produção de madeira, o plantio de algodão, a produção de flores, a 
produção de arroz e de soja. É disso que nós precisamos.  

Por intermédio dos meios de comunicação, seja o programa Globo 
Repórter, da Globo, seja o Domingo Espetacular, da Record, mostram 
o que nós produzimos no campo, valorizando gente que trabalha, 
gente que merece respeito, gente que tem que ser valorizada, gente 
que precisa estar no campo para produzir alimentos para abastecer as 
mesas da população urbana, para exportar, para trazer divisas. 

Então, os meios de comunicação, as rádios, as 
tevês, Bandeirantes, Record, SBT, têm um papel importante. E aqui eu 
falo em especial à Rede Globo: parabéns por essa propaganda 
institucional gratuita! O povo do campo e do agronegócio agradece 
muito. 

Sr. Presidente, Deputado Hildo Rocha, vamos olhar para a frente, 
vamos deixar de pessimismo, vamos trabalhar, porque todos nós 
queremos o melhor para o nosso País! 

E eu espero que o Presidente Michel Temer faça o REFIS, para ajudar 
o nosso povo brasileiro. 

Muito obrigado. 

 

 

 

 



 

129 
 

Documento 62/108 

 

328.2.55.O 
Sessão Não Deliberativa de Debates - 
CD 

08/12/2016-
17:15 

Publ.: DCD - 12/9/2016 - 

92 
CARMEN ZANOTTO-PPS -SC 

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES 
COMO LÍDER 
DISCURSO 

 

Sumário 

Transcurso do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Reflexão sobre os 

avanços da Câmara dos Deputados na legislação sobre garantia de 

cumprimento dos direitos humanos. Realização, pela Casa, de sessão solene 

para entrega do Prêmio Brasil Mais Inclusão a instituições em defesa das 

pessoas com deficiência. Necessidade de definição de limite de horário para 

sessões deliberativas no plenário. Importância do debate da Proposta de 

Emenda à Constituição nº 287, de 2016, que dispõe sobre seguridade social e 

estabelece regras de transição. 

 

A SRA. CARMEN ZANOTTO (PPS. Como Líder. Sem revisão da 
oradora.) - Muito obrigada, Deputado Hildo Rocha, que preside os 
trabalhos no dia de hoje, Sras. e Srs. Parlamentares e comunidade que 
nos acompanha, eu ocupo este breve espaço de tempo para deixar 
registrado e pedir para ser dado como lido o meu pronunciamento com 
relação ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, no próximo 
sábado.  

A partir desse dia, quero fazer uma reflexão sobre aquilo em que nós 
conseguimos avançar na Casa, o contraponto com a legislação 
brasileira e a garantia efetiva do cumprimento dos direitos humanos.  

Nós tivemos no plenário da Casa, nesta semana, a aprovação do 
projeto de lei da migração, que, acima de tudo, acima da criminalização 
do tráfico de pessoas, traz também a questão humanitária daqueles 
que precisam vir para o Brasil e dos que aqui já estão morando, mas 
cumprindo com essa nova legislação, que, com certeza absoluta, 
estará em vigor em pouco tempo. 

Mas nós também tivemos neste plenário, ontem, o Prêmio Brasil Mais 
Inclusão. E, a partir de alguns depoimentos, nobre Deputado Hildo, 
mesmo com todo o avanço para incluirmos a pessoa com deficiência, 
nós percebemos as dificuldades que existem. 

Durante a solenidade de premiação das instituições, mais uma vez, eu 
quero registrar, em nome do Estado de Santa Catarina, de todas as 
nossas entidades do meu Município de Lages, da região serrana, que a 
Associação Serrana dos Deficientes Físicos - ASDF foi escolhida. Esse 
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prêmio é um símbolo, porque essa é uma das instituições mais antigas 
que acolhe as pessoas com deficiência e busca inseri-las no mercado 
de trabalho. Ela oferece a formação profissionalizante e busca garantir 
o acesso à educação aos jovens e adultos, readaptando seus 
equipamentos, em especial as cadeiras de rodas. Ela objetiva motivar 
as pessoas com deficiência para que cada uma individualmente 
busque fortalecer as suas competências, a fim de que possa, inclusive, 
participar de competições e inserir-se no mercado de trabalho. 

Ontem nós percebemos aqui no plenário e ouvimos o depoimento do 
Alex, mostrando a dificuldade de algumas pessoas de realizarem o 
ENEM.  

Hoje, na audiência pública que nós tivemos na Comissão da Pessoa 
com Deficiência, nós tínhamos como tema A Pessoa com Deficiência e 
a Violência contra a Mulher, ou seja, as mulheres vítimas de violência 
com algum tipo de deficiência. 

Lá nós percebemos, nos depoimentos, o quanto ainda os direitos 
humanos dessas pessoas não estão garantidos. Quando uma pessoa 
com deficiência visual faz a prova do ENEM, consegue acessar um 
banco da universidade e acaba desistindo de frequentar a sala de aula, 
porque ela não tem o acolhimento devido, ela passa a ser apenas uma 
ouvinte, e não mais uma aluna no curso de graduação. São pequenos 
exemplos que nos mostram o quanto nós precisamos avançar.  

Foi uma semana de muito trabalho, tanto no plenário quanto nas 
Comissões. Vale ressaltar que, desde o episódio da semana passada, 
nós tivemos uma nova dinâmica, que foi a de trabalharmos até às 22 
horas, 22h30min, com as deliberações do plenário.  

Para nós, Deputados, era rotina trabalharmos durante a noite, durante 
a madrugada, e eu acho que o exemplo da semana passada servirá, 
pelo menos, para que nós tenhamos maior rigor nas deliberações aqui 
no plenário, Deputado Hildo Rocha, e que nós deliberemos, no 
máximo, em processo de votação até às 22 horas. Eu acho que, 
devagar, vamos construindo esse consenso.  

Também, Sr. Presidente, quero dizer que chegou à Casa a PEC que 
trata da reforma da Previdência. É um tema árduo, complexo, que 
precisa e será amplamente debatido com a sociedade através das 
audiências públicas que nós vamos ter aqui, através das demandas 
que nós vamos receber. Agora, reconhecer que nós precisamos 
enfrentar esse tema também é fundamental. 

E eu tenho dito que, se eu tiver que dar mais 2 anos ou 3 anos de 
trabalho, em função da alteração da legislação, não há problema 
nenhum, desde que eu assegure àqueles que já estão aposentados 
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com 70, 80 anos, que o seu benefício será depositado rigorosamente, 
porque eu não consigo imaginar que vamos chegar a um momento em 
que homens e mulheres que já contribuíram na sua história com a 
Previdência não tenham os seus vencimentos, porque efetivamente ela 
está quebrada. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA 

 

Sr. Presidente, nobres Deputados e Deputadas, no próximo sábado, 
dia 10 de dezembro, será comemorado o Dia Internacional dos Direitos 
Humanos. 

Nesses últimos dias, tivemos na Câmara dos Deputados ações que 
têm relação direta com a pauta dos direitos humanos. A mais recente 
foi a entrega do Prêmio Brasil Mais Inclusão, que tem a ver com as 
pessoas com deficiência, especialmente o acesso e as boas políticas 
públicas voltadas a esse segmento. 

O Dia Internacional dos Direitos Humanos é uma data para a 
coletividade global relembrar que a garantia efetiva da dignidade das 
pessoas - a todos os povos e nações - requer vigilância contínua e 
participação coletiva. É uma data para reivindicarmos ações concretas 
de todos os Estados para o cumprimento dos compromissos 
assumidos com a garantia dos direitos civis, políticos, sociais e 
ambientais. 

Neste 10 de dezembro, busquemos uma reflexão sobre o papel a ser 
exercido pelo Estado, pelo Ministério Público, pela família e por cada 
pessoa no avanço e na efetivação das garantias consolidadas pela 
Declaração dos Direitos Humanos. 

Esta é uma oportunidade para fazermos um balanço do que os 
governos já concretizaram em benefício do seu povo e os desafios 
ainda postos, um chamado para que os países do mundo refundem o 
compromisso social de, por meio do ensino e da educação, promover o 
respeito a todos os direitos fundamentais. 

Nessa conjuntura em que o Brasil tem o desafio de enfrentar um ajuste 
fiscal para evitar um colapso das contas públicas, nada mais oportuno 
do que refletirmos sobre as garantias dos direitos fundamentais como o 
acesso à educação e saúde, no contexto dos direitos humanos e da 
cidadania. 

Em outras palavras, estamos diante da demanda de, por um lado, 
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obtermos o equilíbrio orçamentário, vital ao Estado, sem com isso 
ceder a retrocessos. 

Desde que o Dia Internacional dos Direitos Humanos foi instituído, em 
1950, 2 anos após a Organização das Nações Unidas (ONU) adotar a 
Declaração Universal do Direitos Humanos como marco legal regulador 
das relações entre governos e pessoas, o que se tem procurado é 
destacar o longo caminho a ser percorrido na efetivação dos preceitos 
da declaração. 

Nos 30 artigos do documento, estão descritos os direitos básicos que 
garantem uma vida digna para todos os habitantes do mundo 
(liberdade, educação, saúde, cultura, informação, alimentação e 
moradia adequadas, respeito e não discriminação). 

A declaração é, nesse sentido, um marco normativo que serve de guia 
para as condutas de governos e cidadãos. Seus princípios inspiraram e 
estão amplamente disseminados no arcabouço legal dos mais diversos 
países, assim como nos inúmeros tratados internacionais que versam 
sobre o tema. 

Obrigada. 

 

Sr. Presidente, nobres Deputados e Deputadas, o texto da reforma da 
Previdência Social que foi enviado para esta Casa na última terça-feira 
pelo Palácio do Planalto requer ampla discussão.  

A Proposta de Emenda à Constituição nº 287 tramitará inicialmente 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e depois será 
debatida em Comissão Especial, onde será produzido um parecer 
sobre a matéria. 

Temos ciência de que proposta, do ponto de vista da repercussão na 
sociedade, é polêmica, porque vai mexer na vida das pessoas, mas 
precisa ser enfrentada, com transparência, e ser apreciada com 
serenidade e profundidade, para que os danos sejam os mínimos. 

Um dos trechos do texto que tem merecido discussão diz respeito ao 
fato de o projeto modificar as regras atuais dos trabalhadores do setor 
privado e funcionários públicos com até 50 anos (homens) e 45 anos 
(mulheres). Eles terão que atingir 65 anos de idade e ter contribuído 
por pelo menos 25 anos para requerer o benefício. 

Obviamente, estamos ante um contexto de agravamento da crise 
financeira que nos leva ao temor de não podermos no futuro próximo 
nem arcar com os atuais benefícios. 
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Temos que lutar para que esse risco não se torne real. Já imaginou um 
senhor de 70 ou 80 anos sem receber seu benefício porque a 
Previdência quebrou? 

Enfim, Sr. Presidente, anseio por que esta Casa, tanto quanto o 
Senado Federal, faça uma importante contribuição ao País, no sentido 
de propiciarmos ao sistema de Previdência a melhor solução, que 
preserve a segurança financeira e seja justa do ponto de vista social. 

Obrigada. 
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA 
PUBLICAÇÃO 

 

 

O SR. VINICIUS CARVALHO (PRB-SP. Pronunciamento encaminhado 
pelo orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demais 
presentes, caros telespectadores da TV Câmara e ouvintes da Rádio 
Câmara, esta semana concentraremos nosso trabalho no Congresso 
Nacional sobre temas considerados prioritários pelo Governo Michel 
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Temer para a recuperação da economia. Precisamos otimizar o tempo, 
até porque esta é a penúltima semana antes do recesso parlamentar, 
que tem início no próximo dia 23. E um desses assuntos é a proposta 
de reforma da Previdência. Com o parecer favorável à tramitação desta 
proposição, será criada uma Comissão Especial que discutirá o 
conteúdo da matéria. 

É claro que ainda faltam muitas etapas para que a Previdência se 
adeque a uma nova realidade. O Governo pretende ouvir os mais 
diversos segmentos da sociedade, ponderar, mas também não pode 
abrir mão de pontos imprescindíveis para evitar a falência do sistema. 
Como destacou o Secretário da Previdência Social do Ministério da 
Fazenda, Marcelo Caetano, a situação previdenciária no Brasil "é tão 
delicada que a reforma não vai conseguir acabar com o déficit" no 
setor. Isto significa que as medidas apresentadas vão, apenas, 
estabilizar as contas. 

A verdade é que existe uma predisposição de considerar qualquer 
medida do Governo, principalmente as que dizem respeito ao 
trabalhador brasileiro, como algo negativo, como algo com segundas 
intenções, como algo prejudicial. É preciso, entretanto, que a 
população reflita sobre as reais necessidades pelas quais o setor 
passa e compreender que, se nada for feito, o prejudicado será o 
próprio povo, sujeito às condições nada favoráveis em relação aos 
seus proventos. 

Para se ter uma ideia mais concreta da situação por que passa a 
Previdência, a economia de mais de 700 bilhões de reais prevista com 
a aprovação da reforma será apenas nos 10 primeiros anos, já que, 
após esse período, os brasileiros seguirão envelhecendo e, portanto, 
recebendo os benefícios por um período mais longo. Ou seja, o 
movimento vai seguir pressionando o caixa do Governo, como relatou o 
secretário da Previdência Social. 

Não há, absolutamente, nenhum sentido considerar que a reforma é 
um pacote de maldade, como se ouve por aí afora. Ao contrário, o 
Governo quer justamente evitar que se abatam, futuramente, sobre os 
aposentados e os pensionistas deste País problemas graves de ordem 
financeira. Imagine deixar a Previdência chegar ao fundo do poço, a 
ponto de não ter dinheiro para pagar o que deve aos inativos. Isto sim, 
seria uma maldade. Governos anteriores fecharam os olhos ao 
problema. Não que não soubessem da difícil realidade, mas porque 
temiam a opinião pública. Cabe, então, o questionamento: seria esta a 
forma correta de lidar com o inevitável, postergando o problema, a 
ponto de deixar que se torne irreversível? Tenho certeza de que 
ninguém responderia positivamente. 

É importante estar ciente de que em termos previdenciários, os direitos 
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estão garantidos para os que já são aposentados ou para pensionistas, 
além dos trabalhadores que já contribuíram pelo tempo necessário nas 
atuais regras e ainda não se aposentaram. Trata-se da chamada regra 
de transição. E como direito adquirido, não há absolutamente 
necessidade desses trabalhadores com tempo suficiente correrem para 
se aposentar antes da aprovação da reforma da Previdência.  

Criticam o fato de o Governo federal apresentar uma proposta que 
prevê que brasileiros e brasileiras só possam se aposentar a partir dos 
65 anos. Essa medida não tem nada de alarmante ou desesperadora 
como muitos apregoam. Essa é uma tendência mundial. Essa regra já 
é aplicada em países como México, Bélgica e Suíça. 

Para mostrar que o Brasil não está na contramão, muito menos 
menosprezando quem quer que seja, em alguns lugares, a idade atual 
para aposentadoria é 65 anos, mas já tem data marcada para subir. É 
o caso da Dinamarca, onde a idade se elevará de 65 para 67 anos até 
2022. Na Austrália, o mesmo ocorrerá até 2023. Na Alemanha, até 
2029 a idade mínima para aposentadoria também será de 67 anos. 

Há nações, inclusive, onde a idade mínima para se aposentar já é 
maior que 65 anos. Na Itália, é de 66 e subirá para 67 em 2019. Em 
Portugal, a idade mínima para a aposentadoria é de 66 anos e 2 
meses. Nos Estados Unidos, está em 66 e subirá para 67 anos até 
2022. Na Grécia, país que passou por uma grande crise econômica, a 
idade subiu para 67 anos para homens e mulheres. Os dados são da 
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico - 
OCDE. 

No Brasil, existe atualmente a opção de se aposentar por tempo de 
contribuição, sendo 30 anos para mulheres e 35 para homens, 
independentemente da idade da pessoa. A reforma da Previdência 
pretende acabar com isso porque quer equilibrar as contas, quer 
garantir a todos os aposentados do País uma vida sem sobressaltos, 
com a certeza de que nunca seu dinheiro deixará de ser creditado. Isso 
é muito mais que uma questão de sobrevivência. É uma questão de 
justiça. 

Era o que tinha a dizer.  

Muito obrigado. 
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O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero dar como lido 
pronunciamento que faço sobre a reforma da Previdência. 

Quando anunciada a reforma da Previdência, preparamos um debate 
para ser feito em Minas Gerais. Fizemos uma reunião em Governador 
Valadares, no Vale do Aço, em Ipatinga e também em João 
Monlevade. Na oportunidade, convidamos o ex-Ministro Carlos 
Eduardo Gabas, o Gabas, que é funcionário da Previdência Social, foi 
Secretário-Executivo do Ministério e Ministro da Previdência. Fizemos 
um grande debate com a população de Minas Gerais, naquela região, 
para tratar das consequências da reforma da Previdência. 

Sem dúvida nenhuma, Sr. Presidente, é uma reforma contra os 
trabalhadores, contra os mais pobres. Essa reforma discrimina as 
mulheres, porque, ao igualar o tempo de aposentadoria com o dos 
homens, sabemos que trará prejuízos para elas. Nós, que somos 
homens, sabemos disto: as mulheres, normalmente, têm duas, três 
tarefas diárias a mais do que os homens. 

A reforma prejudica também os idosos, porque acaba com o Benefício 
da Prestação Continuada, o benefício da LOAS, que eles recebem. 
Aqueles que não conseguiram aposentar, contribuindo com o INSS, ou 
os que não são trabalhadores rurais recebem, portanto, o Benefício da 
Prestação Continuada. Agora, com a reforma da Previdência, extingue-
se esse benefício, e um valor por lei vai ser criado. 

Eu quero também nesta oportunidade agradecer ao Ministro Gabas por 
ter participado conosco desse debate em Minas Gerais e por ter 
contribuído para que pudéssemos esclarecer os prejuízos que a 
população brasileira vai ter com a reforma da Previdência. Terão 
prejuízo inclusive os Municípios, as Prefeituras, sobretudo das 
pequenas cidades. Sabemos que o que movimenta essas pequenas 
cidades são as pessoas que recebem a aposentadoria, os benefícios 
da prestação continuada. Enfim, os benefícios da assistência social 
serão cortados com a reforma da Previdência, através da PEC da 
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Previdência, que está tramitando nesta Casa. É preciso discutir esse 
assunto com a população. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que o meu pronunciamento seja 
veiculado pelos órgãos de comunicação desta Casa. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, servidores e servidoras da 
Casa e dos gabinetes parlamentares, ouvintes da Rádio Câmara, 
telespectadores da TV Câmara, estivemos na semana passada com o 
ex-Ministro da Previdência nos Governos Lula e Dilma, Carlos Gabas, 
que classificou como dura e cruel a proposta de reforma do sistema de 
seguridade social, encaminhada ao Congresso Nacional como 
Proposta de Emenda à Constituição nº 287 (PEC 287/16). 

Na avaliação do ex-Ministro, há alternativas a essa proposta que, 
implementadas, evitariam que trabalhadores fossem penalizados. 
Gabas veio a Governador Valadares, Ipatinga e João Monlevade 
atendendo a um convite do nosso mandato, que está promovendo um 
ciclo de palestras chamado de Dialoga, Minas, com o propósito de 
debater por nosso Estado os pontos polêmicos propostos pelo Governo 
golpista e ilegítimo de Michel Temer. 

A PEC 287/16, apresentada pelo Governo golpista na última quarta-
feira, estipula idade mínima de 65 anos para homens e mulheres e 
contribuição mínima de 49 anos para aposentadoria integral. Além de 
penalizar trabalhadores em geral, mais especificamente as mulheres e 
os trabalhadores rurais, essa reforma da Previdência não leva em 
conta desigualdades sociais e regionais.  

Essa proposta do Governo ilegítimo, apresentada sem debate para a 
sociedade e para o ex-Ministro Gabas, ignora os principais desafios da 
Previdência, como ter fontes de financiamento que não penalizem 
trabalhadores, incluindo o resgate de dívidas. Carlos Gabas também 
ressaltou a importância de uma Previdência solidária, com equilíbrio 
entre previdência rural e urbana, sem penalizar os contribuintes. 
Segundo o ex-Ministro, a modalidade urbana conta com superávit na 
contribuição. 

Gabas destacou que há dívidas de empresas com a Previdência que 
chegam a meio trilhão de reais. Uma alternativa seria executar essas 
dívidas. Outra possibilidade, aponta o ex-Ministro e servidor de carreira 
da Previdência, seria o Ministério da Fazenda cobrar impostos sobre 
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grandes fortunas. Concordamos com a avaliação de Gabas, quando 
ele diz que essa reforma da PEC 287 é um pagamento pelo golpe, não 
visa ao equilíbrio de contas.  

Estão cobrando a fatura do golpe com medidas antinacionais e 
antipopulares que prejudicam o povo brasileiro e ameaçam as 
conquistas realizadas nos últimos anos. Não há descontrole nas 
despesas que justifiquem a retirada de direitos. O descontrole está na 
arrecadação. Essa proposta é indutora de recessão, porque estimula a 
saída do Regime Geral de Previdência e a entrada de Previdência 
privada dos bancos. 

Estiveram presentes aos debates Prefeitos e Vereadores de Municípios 
da região, além de outras autoridades: polícias, estudantes e 
representantes de sindicatos e de movimentos sociais, entre outros. É 
fundamental que haja participação popular nesses encontros, já que o 
Governo não debateu essa proposta com a sociedade.  

Neste momento, apenas a mobilização popular da sociedade civil pode 
impedir a aprovação de medidas como a PEC 287. Nossa alternativa é 
a mobilização. Precisamos ocupar Brasília, precisamos ocupar as ruas 
e espaços públicos de todo o País. Nossa alternativa é exigir a volta da 
democracia, com Diretas Já! 

Fora, Temer! 

Nenhum direito a menos! 

Diretas Já! 

Muito obrigado. 
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Sumário 

Contrariedade à proposta de reforma previdenciária. Submissão do Poder 

Legislativo ao Poder Executivo. 

 

O SR. MAJOR OLIMPIO (SD-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, população brasileira que nos 
acompanha, no II Império, devido às pressões internacionais contra a 
barbárie da escravidão no Brasil, o Governo brasileiro resolveu fazer 
um gesto de suposta generosidade e editou uma lei que concedia 
liberdade ao escravo com mais de 60 anos de idade. Foi a Lei dos 
Sexagenários, que ficou conhecida na época como a lei da gargalhada, 
porque nenhum escravo sobrevivia além dos 60 anos de idade. 
Literalmente, foi só para inglês ver. 

Agora, com essa PEC da barbárie, a PEC da safadeza, a PEC do 
desvio, a PEC 287, é preciso que a população brasileira saiba que para 
a construção de Brasília pegaram à época 100 bilhões de dólares da 
previdência dos servidores. Assim também ocorreu quando da 
construção de estradas em São Paulo. O Governo Carvalho Pinto nos 
anos 60 pegou dinheiro para construir quartéis, delegacias de polícia e 
estradas. 

A Seguridade Social é composta pelo tripé saúde, previdência e 
assistência social. Nós aprovamos aqui um aumento da Desvinculação 
das Receitas da União - DRU, de 20% para 30% até 2023, e, no 
momento em que são repassados 600 bilhões de reais para a 
assistência social e a saúde, nós vamos dizer que o servidor não 
contribuiu e tem que pagar a conta de novo. Isso não dá! 

Nenhum policial, civil ou militar, suporta trabalhar 49 anos. Aliás, 
nenhum trabalhador suporta. Quem emprega um trabalhador com 
idade entre 55 e 65 anos neste País? Vamos parar de hipocrisia! 

E neste momento está acontecendo uma "tratorada". Não se abre a 
Ordem do Dia no plenário porque a Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania - CCJC tem a ordem - é uma ordem! - de decidir a 
admissibilidade da PEC 287. O Executivo manda, e o Legislativo fica 
prostrado, de joelhos, pegando migalha de emendinha no chão, no 
último dia. Isso é uma "tratorada"! O Legislativo está de joelhos. 

Ser aliado não é ser alienado. Pelo amor de Deus! A história vai nos 
julgar como os covardes que arrebentaram a população brasileira, que 
arrebentaram os trabalhadores, que arrebentaram os servidores 
públicos. 

Hoje nós tivemos, em 25 Estados, bombeiros e policiais militares de 
todo o Brasil, nas entidades e comandos se mobilizando. Tenho a 
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felicidade de ter aqui oficiais da Polícia Militar que estão conversando 
com as lideranças do Congresso Nacional, Coronel Félix, Coronel 
Guilarducci, Coronel Gardenal e o Coronel Pelegrini, representantes 
das nossas entidades, mobilizados. Nós somos respeitadores, somos 
hierarquizados, mas não somos idiotas. Nós não vamos aceitar o que 
estão querendo nos impor: levar a nós e as nossas viúvas à desgraça e 
à miséria completa. 

Nós vamos reagir. Amanhã, haverá manifestação no Piauí e em Goiás. 
Em Pernambuco, a Polícia Militar está em estado de greve. Nós 
garantimos a governabilidade deste País e não vamos aceitar que 
mexam com a nossa dignidade e com a dignidade da nossa família 
neste momento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Major Olimpio. 
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Contrariedade à proposta de reforma previdenciária apresentada pelo Governo 

Federal. 

 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um dos argumentos que 
Parlamentares que estão defendendo a reforma da Previdência utilizam 
é que a expectativa de vida do brasileiro aumentou, o que é verdade. 

Nós vivemos nesta Casa algo que parece loucura. A expectativa de 
vida aumentou, segundo qualquer dos estudos, em razão das políticas 
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sociais, do aumento do investimento na saúde, da Lei Orgânica da 
Assistência Social - LOAS, que passou a abranger maior número de 
pessoas, da valorização do salário mínimo. A valorização do salário 
mínimo alcança de forma direta praticamente 80% dos 28 milhões de 
aposentados do Regime Geral da Previdência Social. 

Ao que nós estamos assistindo é que, com a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 55, de 2016, que será sancionada amanhã, vai haver o 
congelamento dos investimentos na área de saúde e nas políticas 
sociais. Então seguramente, daqui a 1 década, haverá, em vez de 
aumento da expectativa de vida, diminuição da expectativa de vida. 
Portanto, esse argumento, por si só, cai por terra. 

Já a reforma da Previdência, como está, contém maldades 
inaceitáveis. Dos 28 milhões de aposentados do Regime Geral da 
Previdência Social, 80% recebem salário mínimo. Essas pessoas que 
recebem salário mínimo sobrevivem, ajudam filhos, ajudam netos. 
Todos nós conhecemos situações assim. Pois agora querem fazer uma 
desvinculação, estão dizendo que esses 80% dos 28 milhões sequer 
vão receber um salário mínimo. Será diminuída a renda dessas famílias 
mais pobres. E diminuir a renda dessas famílias mais pobres é diminuir 
a expectativa de vida do cidadão brasileiro. É uma maldade inaceitável! 

A outra é esta: um brasileiro, para receber a aposentadoria integral, 
terá de contribuir por 49 anos. Isso é inatingível, porque uma pessoa 
que começar a contribuir aos 21 anos, por exemplo, depois de 49 anos 
de contribuição, terá 70 anos, 80 anos, pois, em alguns momentos, ela 
pode perder o emprego e levar anos para conseguir outro. Dessa 
forma, quando ela atingir os 65 anos de idade, jamais terá 49 anos de 
contribuição. 

São maldades que esta Casa não pode aceitar. Se este Parlamento é o 
Parlamento que representa o povo brasileiro, ele precisa expressar, no 
seu discurso, nas suas ações e nos seus votos, algo que reflita 
concretamente essa preocupação. 

A reforma da Previdência, como está, é uma maldade inaceitável, o 
que este Parlamento não pode tolerar, Sr. Presidente. 
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Sumário 

Pedido aos Deputados de rejeição do texto original de proposta de emenda à 

Constituição sobre reforma da Previdência Social, ante os prejuízos à 

população com deficiência física, em decorrência da desvinculação do salário 

mínimo do Benefício de Prestação Continuada - BPC.  

 

A SRA. ROSINHA DA ADEFAL (Bloco/PTdoB-AL. Sem revisão da 
oradora.) - Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos 
que nos assistem. Está acontecendo neste momento a discussão da 
admissibilidade da proposta de emenda à Constituição da reforma 
previdenciária, apresentada pelo Governo Federal. 

Eu quero aproveitar este momento para fazer mais uma vez um apelo 
ao Sr. Presidente, um apelo ao Executivo, um apelo aos Parlamentares 
desta Casa: não podemos aprovar aquele texto do jeito que está. Sei 
que a PEC vai ser admitida para tramitar nesta Casa, mas aquele texto 
não pode ser aprovado do jeito que está. 

Já está tramitando - já estamos colhendo assinatura de todos os que 
fazem parte da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência, da Frente Parlamentar do Congresso Nacional em Defesa 
das Pessoas com Deficiência - uma emenda ao texto para que não 
haja desvinculação do salário mínimo ao valor do Benefício de 
Prestação Continuada, que é concedido às pessoas com deficiência de 
baixa renda e aos idosos pobres. 

Sr. Presidente, se o texto for aprovado daquele jeito, vamos cometer 
um crime contra mais de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de 
deficiência neste País. 

Mais uma vez, eu peço a ajuda dos demais Parlamentares: assinem a 
emenda que apresentaremos quando da instalação da Comissão 
Especial que discutirá a PEC. 

Hoje, pela manhã, eu estive no Conselho Nacional de Assistência 
Social a convite do Presidente, Sr. Fábio Bruni, e da Vice-Presidente, 
Sra. Carmen Fogaça. Recebi uma resolução em que eles pedem que 
seja suprimido da PEC esse artigo que trata da desvinculação do 
salário mínimo, com a justificativa de que essa proposta não pode estar 
contida na PEC, uma vez que a reforma é previdenciária, e esse 
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benefício é assistencial. 

Para encerrar, Sr. Presidente, informo que também recebi muitas 
manifestações de ONGs e de instituições de todo o Brasil que lidam 
com a pessoa com deficiência e que defendem seus direitos, 
manifestando-se contrários. Convoco todo o povo brasileiro a se juntar 
a nós, para que essa mudança não ocorra. 

Por fim, informo que acontece, neste momento, na Comissão de 
Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, uma ampla 
discussão sobre aposentadoria e sobre o Benefício da Prestação 
Continuada. Chegamos, mais uma vez, à conclusão de que esse texto 
não pode ser aprovado da forma como está. 

Novamente eu peço, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que não 
aprovemos a desvinculação do BPC do salário mínimo.  

Era o que cabia para este momento. 

Muito obrigada.  
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Repúdio à ingerência dos Poderes Executivo e Judiciário no Poder Legislativo. 

Indignação com a proposta de reforma previdenciária, do Governo Federal. 

 

O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (PR-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é claro 
que, na atualidade, vivemos um momento crítico em nosso País. A 
violência assola diariamente os nossos Estados de Minas Gerais, 
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Paraíba, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina - todos os 27 
Estados, incluindo o Distrito Federal. 

Além disso, sofremos outro turbilhão. Esse parece que é um verdadeiro 
maremoto. A política brasileira está sofrendo derradeiramente um 
ataque fulminante de outros Poderes, que deveriam ser independentes 
e harmônicos entre si, mas ficam atacando o Legislativo a todo 
momento, ora com sentenças inconstitucionais, que intervêm 
diretamente no Legislativo, ora vindo ao Legislativo, numa Comissão, 
para ditar como o legislador tem que fazer a lei. 

Outra hora vem o Executivo e intervém no Legislativo, como está 
fazendo agora. 

A Comissão de Constituição e Justiça está lá agora funcionando. 
Enquanto ela estiver funcionando, o Congresso, que deveria estar 
reunido aqui, não abre. 

A violência ocorre a todo momento no nosso País. Querem jogar nos 
coitados dos trabalhadores essa reforma da Previdência. Querem 
acabar com a massa que mais paga imposto neste País, que são os 
trabalhadores. Estão querendo, realmente, que o trabalhador vire 
escravo. É igual à Lei dos Sexagenários. Fizeram a Lei dos 
Sexagenários para libertar os escravos. Qual o escravo que chegava 
aos 60 anos? Agora, eles querem libertar o trabalhador aos 65 anos, só 
que, para se aposentar aos 65 anos, tem que pagar, no mínimo, 49 
anos de contribuição. 

Isso é uma vergonha, Sr. Presidente! Vão acabar com os nossos 
trabalhadores. Não podemos deixar isso acontecer. 

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

Contrariedade à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre a 

seguridade social e o estabelecimento de regras de transição. Manifesto dos 

Movimentos do Campo contra a Reforma da Previdência.  

 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, solicito a transcrição nos Anais da Casa de manifesto dos 
Movimentos e Organizações do Campo Unitário sobre a reforma da 
Previdência, assinado, entre outras entidades, pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG, pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na 
Agricultura Familiar - CONTRAF, pela Via Campesina e pelo 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST. 

O projeto é parte de um grande golpe para dar aos ricos mais dinheiro, 
mais lucro, assim como o direito à previdência privada de usar e abusar 
do povo brasileiro. Nós queremos defender aqui o que há de mais justo 
e mais digno, que são as conquistas do povo brasileiro. 

Portanto, peço a transcrição do manifesto de todas as entidades contra 
essa reforma, que é um golpe, especialmente contra a população do 
campo. 

Parabéns às entidades que se levantaram e lutarão contra essa 
reforma. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Deputado João Daniel, vamos 
divulgar seu pronunciamento no programa A Voz do Brasil. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Lei dos Sexagenários, 
promulgada em 1885, determinava que a todo escravo que 
completasse 60 anos seria concedida a liberdade. Ficou conhecida 
como a lei da gargalhada nacional, uma vez que raros eram os 
escravos que chegavam a essa idade. 

Estamos hoje diante de uma nova medida legislativa, que pode ser 
considerada a PEC da gargalhada, só que agora em relação à 
aposentadoria. Pelo menos para a burguesia será assim.  
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O Governo golpista de Temer decidiu que o trabalhador e a 
trabalhadora só poderão se aposentar com 65 anos de idade. Além 
disso, para ter direito à aposentadoria integral, serão necessários 49 
anos de trabalho. Com relação aos agricultores e agricultoras 
familiares, aos trabalhadores e trabalhadoras rurais, as medidas são 
muito mais perversas, pois eles terão que ingressar no sistema do 
INSS, com pagamento mensal e a comprovação de contribuição por 25 
anos. 

Chega-se à constatação de que o que pretende o golpismo é não 
conceder mais o benefício da aposentadoria a nenhum trabalhador ou 
trabalhadora, principalmente quando se ouve o Relator da PEC dizer, 
referindo-se à situação atual das aposentadorias: "Aviso aos 
navegantes: o tempo da vagabundização remunerada acabou! 
Vagabundo remunerado não receberá". 

A Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, juntamente 
com a Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de 2016, completa a 
exclusão dos grupos mais vulneráveis da população. Como a idade 
está sendo considerada pela média da expectativa de vida da 
população, a maioria contribuirá, mas não terá acesso aos benefícios, 
morrerão antes de alcançarem esse direito ou viverão muito pouco 
depois de aposentados. 

Pelo que se pode ver, a PEC da reforma da Previdência tem o intuito 
de viabilizar a PEC 55, pois são irmãs gêmeas. A Previdência é um dos 
itens mais importantes das despesas primárias. Daí fica difícil impedir 
que suas despesas se mantenham congeladas por 20 anos, com o 
crescimento da população de idosos. 

Ela tem também o interesse de ajudar os bancos privados a lucrarem 
centenas de bilhões de reais nas próximas décadas vendendo planos 
de previdência privada, uma vez que a previdência pública não mais 
existirá.  

A própria articulação do Secretário de Previdência, quando da 
construção da proposta, deu-se através de reuniões somente com 
bancos, instituições financeiras e associações patronais, antes de 
mandar para o Senado da República o seu projeto, o que aponta para 
os interesses rentistas da proposta, sem a menor preocupação com 
trabalhadores e trabalhadoras. 

Aproveito para incluir neste meu discurso o Manifesto dos Movimentos 
do Campo contra a Reforma da Previdência, em que as entidades 
demonstram os impactos negativos dessa medida para toda a 
sociedade. 

Esperamos que o Congresso tome consciência e rejeite essa PEC, 
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nefasta para a nossa população. 

Obrigado, 

João Daniel  

MANIFESTO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Manifesto dos Movimentos do Campo contra a Reforma da Previdência 

O Governo Temer encaminhou ao Congresso Nacional a sua proposta 
de Lei para a Reforma da Previdência Social no Brasil. 

As principais mudanças que atingem todos os trabalhadores/as são o 
aumento da idade mínima para aposentadoria aos 65 anos de idade 
para homens e mulheres e tempo de serviço para 49 anos de trabalho 
para ter direito a aposentadoria integral. 

Em relação aos agricultores/as familiares, camponeses/as e 
trabalhadores/as rurais as mudanças propostas são radicais e 
profundas: 

1º - Extingue a figura jurídica de segurado especial, sistema 
solidário/contributivo de Previdência, criado ainda no Governo Militar e 
consolidado com a Constituição de 1988, que garante uma 
aposentadoria de um salário mínimo para os homens, aos 60 anos, e 
para as mulheres, aos 55 anos, com a comprovação de atividade 
agrícola por no mínimo 15 anos. No entanto, os Militares e as Polícias 
Militares que também possuem um sistema diferenciado continuaram 
sendo Segurados Especiais. 

2º - Obriga os agricultores/as familiares, camponeses/as e 
trabalhadores/as rurais a ingressar no sistema do INSS, com 
pagamento mensal em dinheiro, para ter acesso à aposentadoria aos 
65 anos, com a comprovação de pagamento de INSS por 25 anos. 

3º - O Benefício de Prestação Continuada, que hoje é concedido a 
pessoas idosas pobres com mais de 65 anos que não têm acesso aos 
benefícios previdenciários, e para Pessoas com Deficiência que 
recebem um Salário Mínimo Mensal, pelo Projeto Golpista, aumenta a 
idade para 70 anos e desvincula o benefício do Salário Mínimo, 
pagando menos que este salário para o mais de 4,5 milhões de 
pessoas que hoje sobrevivem com um mínimo de dignidade com esta 
renda. 

4º - As pensões por viuvez serão reduzidas a 50% e do salário mínimo 



 

148 
 

e não podem mais ser acumuladas com a aposentadoria. 

5º - Se aprovada a lei os agricultores/as familiares, camponeses e 
assalariados rurais que não estiverem em dia com a contribuição 
mensal, não terão acesso ao auxílio-doença, aposentadoria por 
invalidez e nem licença maternidade. 

Os impactos dessa reforma serão tremendos sobretudo nos municípios 
de economia de base local, onde pensões e aposentadorias giram o 
comércio mensalmente, e dentre os impactos citamos: 

- As consequências para o comércio local, a renda e a viabilidade 
econômica dos pequenos e médios municípios do interior do Brasil 
serão enormes, pois se a lei for aprovada, por dez anos não haverá 
novos aposentados diminuindo a renda em todas as atividades 
econômicas destes municípios. 

- As consequências destas medidas só podem ser descritas como 
crueldade, desrespeito, perversidade e violência social. 

- Os mais violentados são os idosos, as pessoas com deficiência, os 
doentes e as mulheres. 

- Ainda mais quando os privilégios dos militares são mantidos e o 
presidente e grande parte dos seus ministros se aposentaram com 53 
anos com salários superiores a R$ 15.000,00 por mês. 

- Quem alimenta o Brasil, os agricultores e agricultores que produzem 
70% da comida que vão todos os dias para as mesas do povo 
brasileiro, estão sendo atacados e desrespeitados. 

- Os capitalistas tomaram de assalto o Estado Brasileiro, deram um 
Golpe, e agora estão mostrando as garras e usando o controle do 
Congresso Nacional, o Poder Judiciário e a Globo para explorar ao 
máximo os trabalhadores. 

Diante disto, os Movimentos abaixo assinados, afirmam: 

- Rejeitamos, rechaçamos e vamos combater com todos os nossos 
meios e forças de pressão, este projeto perverso; 

- Defendemos a garantia Constitucional da Legislação de Segurado 
Especial e do Salário Mínimo como referência para qualquer benefício; 

- Defendemos os atuais limites de idades para acesso aos benefícios; 

- Exigimos que o governo apresente publicamente as contas da 
seguridade social para justificar as mudanças, pois isso comprovaria a 
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fraude que essas representam; 

- Exigimos que o governo explique porque não mexe nos juros e outros 
serviços do capital ao invés de retirar direitos dos mais pobres, 
mulheres, pessoas com deficiência como saída para "resolver" as 
questões da previdência. 

Nos mobilizaremos e lutaremos em todos os cantos do Brasil, com 
todos os nossos meios de pressão e em todas as instâncias contra a 
aprovação desta lei e vamos cobrar de todos os deputados e 
senadores que receberam votos das famílias agricultoras para que 
rejeitem o projeto de lei que golpeia duramente quem alimenta o Brasil. 

Belo Horizonte, 08 de dezembro de 2016. 

Confederação Nacional dos Trabalhadores/as na Agricultura 
(CONTAG) 

Confederação Nacional dos Agricultores Familiares (CONTRAF) 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) 

Comissão Nacional de Comunidades Quilombolas (CONAQ) 

Comissão Indigenista Missionário (CIMI) 

Movimento Camponês Popular (MCP) 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) 

Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) 

Movimento pela Soberania Popular sobre a Mineração (MAM) 

Pastoral da Juventude Rural (PJR) 

Via Campesina Brasil 
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Sumário 

Dificuldades enfrentadas no âmbito político em 2016. Contrariedade à reforma 

previdenciária apresentada pelo Governo Federal. Imediata realização de 

eleições diretas para Presidente da República. 

 

O SR. SILAS FREIRE (PR-PI. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos chegando ao fim do ano. 
Este ano legislativo, se não foi o mais difícil, foi um dos mais difíceis da 
história da República no Brasil. 

Cassamos no Legislativo uma Presidente. Eu não quero entrar no 
mérito, porque a cassação foi política, isso nós não podemos negar. 
Não vou entrar no mérito do seu Governo, porque também já estava 
apodrecido. Mais tarde renasce a ideia de cassarmos o Presidente 
desta Casa, que hoje está preso, acusado de corrupção. O Presidente 
do Senado Federal é indiciado, por corrupção. E agora apodrece o 
Governo que assumiu após a cassação. 

Este foi um ano difícil. Foi difícil para o brasileiro. Não tenham dúvida 
de que as denúncias e as confirmações das denúncias nas delações 
apodreceram de vez o Governo que aí está. 

Para nossa surpresa, o Governo, que perde a moral a cada minuto, a 
cada instante, a cada delação, a cada palavra, ainda manda para esta 
Casa o cúmulo de uma reforma previdenciária, que maltrata o homem 
do campo, a mulher, o trabalhador comum, os militares, os civis, todos. 
Que moral este País tem para reformar a Previdência, apodrecido 
desse jeito? Eu não compreendo. Com que moral este País retirará 
direitos de trabalhadores? 

Se isso não bastasse, a PEC que foi aprovada ontem no Senado, que 
traça rumos para o Brasil, traçou também as perdas de direitos dos 
brasileiros. Este é o pior ano da história da República, Sr. Presidente! 

Este Parlamento tem que ouvir as ruas, o coração dos brasileiros! 
Depois de cassarmos uma Presidente - eu não quero aqui dizer que foi 
golpe, foi política -, depois de vermos apodrecer o Governo que 
assumiu após a cassação, nós vamos reformar a Previdência e 
assassinar os brasileiros? Convenhamos, este Parlamento não fará 
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isso. 

O que o brasileiro quer, na verdade, são eleições diretas. Os 
verdadeiros juízes deste País querem ir às urnas para dizer realmente 
quem é podre e quem não é. Não adianta empurrar com a barriga essa 
podridão. Não adianta colocar para debaixo do tapete essa sujeira. O 
País está sujo! Deixemos que o povo passe a vassoura. E ele só pode 
fazer isso por meio das urnas! 

Eleições diretas já, isso é uma necessidade e o anseio do povo 
brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

Avanços socioeconômicos do País durante os Governos dos ex-Presidentes da 

República Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Críticas ao Governo 

Michel Temer. Contrariedade à proposta de reforma previdenciária. 

Envolvimento de liderança do PSD na Operação Lava-Jato.  

 

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos aqueles que me ouvem 
neste momento, se houve um Governo que melhorou a vida do povo 
brasileiro e a economia deste País foram o Governo Lula e o Governo 
Dilma Rousseff. 

A Oposição pode falar o que quiser. O PSDB, o PMDB, o PPS e o 
Democratas deram o golpe. Esses partidos lideraram o processo do 
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golpe e começaram a dizer ao povo brasileiro que estava sendo 
construída uma ponte para o futuro. Essa ponte não conseguiu ser 
construída nem para o presente. A ponte caiu. E por que isso 
aconteceu? Porque toda a madeira usada na ponte estava estragada, 
podre: os esteios, as longarinas, os travessões. 

No Pará, quando queremos fazer uma ponte para durar muito, 
escolhemos uma madeira boa, como acapu, maçaranduba, itaúba, que 
dura 30, 40 anos. Às vezes, usa-se uma madeira ruim, e a ponte cai 
em 3, 4 anos. 

O Governo Temer usou os esteios, as longarinas, peças com madeira 
estragada. Por isso a ponte caiu. E não adianta querer construir ponte 
nova com uma lei que reduz gastos por 20 anos. Não há Presidente 
que faça isso! Se Temer cair, outro será colocado no lugar. E esse vai 
cair também. O Brasil não aguenta! 

E agora, para acabar de desgraçar, como dizem no Pará, vem a 
reforma da Previdência, para roubar os trabalhadores, para fazer 
superávit com o dinheiro dos trabalhadores.  

O cidadão vai começar a trabalhar aos 20 anos e se aposentar aos 65 
anos, com 1 salário mínimo. Aquele que se aposentaria aos 65 anos 
pela Lei da Assistência Social, com um salário mínimo, vai se 
aposentar aos 70 anos, com meio salário mínimo. E olhe lá! 

Então, não adianta querer inventar. Podem tirar o Temer - vão ter que 
tirá-lo mesmo - e podem inventar um nome, que esse nome vai cair 
também.  

Quanto ao mensalão e à Operação Lava-Jato, agora o feitiço virou 
contra o feiticeiro. A liderança máxima do PSD, em apenas uma 
contribuição, arrecadou 14 milhões de reais, o que foi 100% ilegal, 
100% caixa dois. E há quem diga que só o valor do PSD vai chegar a 
40 milhões de reais. E há o discurso de que é necessário fazer leis.  

Meus amigos e minhas amigas, nós precisamos retomar a direção 
deste País com um Governo competente como foi o Governo Lula-
Dilma. Nem antes nem depois, nós não vamos ter nada igual. 

A ponte estragou porque a madeira estava podre. É por isso que a 
ponte do futuro não aguentou nem o presente. 

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

Comunicado à população do Estado de Minas Gerais de atuação cautelosa do 

orador em relação à proposta de reforma previdenciária. Aquisição de 

ambulâncias para Municípios mineiros com recursos de emendas 

parlamentares do orador. Elogios ao desempenho do Ministro da Saúde, 

Ricardo Barros, no exercício do cargo.  

 

O SR. FRANKLIN LIMA (Bloco/PP-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, muito obrigado pela oportunidade, V.Exa. que conduz 
muito bem as sessões todos os dias. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, quero dizer 
ao povo de Minas Gerais que nós aqui estamos atentos à reforma da 
Previdência. Essa proposta precisa ser analisada com carinho, com 
cuidado. Nós não podemos simplesmente votar de qualquer forma o 
que é colocado nesta Casa. Todos estão atentos, e o povo está 
preocupado com isso.  

Eu também estou preocupado com essa reforma, por isso vou analisá-
la com muito carinho, para atender as necessidades do Brasil e de 
nossa população. 

Em segundo lugar, quero parabenizar alguns Municípios de Minas 
Gerais, como Patos de Minas, Palma, pertinho de Juiz de Fora, 
Laranjal, Felixlândia, Dionísio e Pedro Leopoldo, que foram agraciados, 
ainda este ano, com cinco ambulâncias adquiridas por meio de 
recursos de emendas deste Parlamentar que vos fala.  

Ao contrário de ficar brigando e discutindo situações adversas, como a 
que presenciei hoje nesta Casa, quando se falou de cusparada e tudo 
o mais, eu quero dizer que vamos atender o povo. E o que atende o 
povo é isto: serviços, emendas, ambulâncias. Portanto, estão de 
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parabéns essas cidades.  

Eu quero agradecer a todo o povo de Minas Gerais e dizer que 
trabalharemos ainda mais e que muito mais vai surgir. Quero 
parabenizar o Ministro da Saúde, o Ricardo Barros, que tem nos 
recebido com muito carinho e atendido a várias solicitações que 
fazemos para os nossos Municípios. 

Sabemos que enfrentamos dificuldades. Mas a melhor forma de vencer 
as dificuldades é mostrando trabalho e levando ao povo aquilo que 
temos de melhor: recursos do Governo Federal para atender a 
necessidade da população.  

Que Deus abençoe todos! 

Sr. Presidente, gostaria que o meu discurso fosse divulgado no 
programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Deputado, o pronunciamento 
de V.Exa. será divulgado pelo programa A Voz do Brasil. 
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Sumário 

Contrariedade à proposta de reforma previdenciária apresentada pelo Governo 

Federal. Ausência de condições para a continuidade do Governo Michel 

Temer. 

 

O SR. CAETANO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
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Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como eu vinha dizendo há poucos 
minutos, eu me posiciono contra esta reforma da Previdência. Já disse 
aqui os motivos, mas repito: na maioria das casas do povo trabalhador, 
do trabalhador rural, as famílias atravessam as secas e os grandes 
problemas que têm porque às vezes há uma pessoa aposentada ali. 
Além da aposentadoria, há a bolsa-família. 

Agora Temer quer acabar com a aposentadoria. Nesta Casa, eu quero 
ver qual é o Deputado que vai ter coragem - coragem! - de votar a favor 
desta reforma da Previdência. Eu quero ver! 

Eu quero estar aqui na hora da sessão para olhar para a cara de cada 
um, para ver se eles têm coragem de fazer esse massacre contra o 
povo brasileiro, contra o trabalhador brasileiro, contra o trabalhador 
rural, contra as pessoas mais necessitadas deste País! 

Acabaram com o Bolsa-Família e agora há esse famoso teto, previsto 
na Proposta de Emenda à Constituição nº 241, de 2016. Quando se vê 
a TV Globo defender uma proposta, é porque ela não presta para o 
trabalhador e para o povo. Eles dizem que é necessária a reforma da 
Previdência, que é necessária a aprovação da PEC 241 - no Senado, é 
a PEC 55 - e que ela não vai prejudicar a educação. 

Todo o mundo sabe que o que aconteceu na Europa afundou todos os 
países europeus - todos! -, por causa dessa austeridade, dessa política 
contra os trabalhadores, contra o povo. 

Botar a crise do capitalismo no colo do trabalhador e da trabalhadora 
aumentou o desemprego no mundo inteiro e está aumentando-o no 
Brasil. 

Temer não resolve nada, não faz nada, não lidera nada, a não ser um 
bando de bandidos que está incrustado no Palácio do Planalto e é 
denunciado a cada instante! 

Cadê a grande mídia para falar sobre isso, para mostrar ao povo 
brasileiro a realidade, o que está acontecendo? O Presidente interino, o 
Presidente golpista é citado 40, 50, 60 vezes nas delações, e nada 
acontece, nada dizem ao nosso povo! 

Vamos votar contra a reforma da Previdência! 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos aqueles que anos 
acompanham e nos assistem pela TV Câmara, o Governo Temer 
acabou. O Presidente ilegítimo, Michel Temer, não tem a menor 
condição de continuar governando o País. E não tem condições por 
diversos motivos. Há uma gravíssima crise política, econômica e 
institucional instalada no Brasil. As primeiras informações da delação 
da Odebrecht colocaram sob fortíssima suspeita de corrupção não 
apenas o Presidente ilegítimo, mas toda a cúpula do Governo. Mas o 
Governo Temer acabou, Sras. e Srs. Deputados, sobretudo pelas 
ações que estão sendo implementadas. Depois da PEC da Morte, 
estamos diante agora de uma terrível reforma da Previdência. 

A reforma da Previdência encaminhada ao Congresso Nacional é um 
verdadeiro absurdo! É um escândalo! É uma agressão a todos os 
trabalhadores e trabalhadoras deste País. Aprovar a reforma de Temer 
é tirar da classe trabalhadora o direito de se aposentar; é condenar os 
brasileiros e as brasileiras a trabalharem até morrer. Não podemos, sob 
hipótese alguma, aprovar essa barbaridade, nobres colegas. Vamos 
aos principais - e absurdos - pontos que a reforma de Temer 
estabelece. 

Idade mínima de 65 anos tanto no serviço público (era de 60 anos para 
o homem e de 55 anos para a mulher) como no regime geral (não 
havia idade mínima), inclusive para o trabalhador rural (era de 60 anos 
para o homem e de 55 para a mulher), e 25 anos de contribuição. A 
idade ainda pode aumentar, se ocorrer aumento da média da sobrevida 
da população (§ 22 do art. 40). 

Igualdade para homem e mulher quanto às condições de acesso à 
aposentadoria. Desconsidera-se a dupla jornada das mulheres. 

Fim da aposentadoria por idade. 

Obrigação do regime geral para os agentes políticos. Os atuais 
Congressistas que têm regime específico (é optativo) terão que definir 
a regulamentação das regras de transição posteriormente. 

Impedimento de acumulação de benefícios. Vale para quaisquer 
regimes, tanto no caso de aposentadorias quanto no de pensões. 

Fim da reversibilidade das cotas nas pensões quando algum 
dependente perder essa condição. 

Alteração das regras de pensão por morte. 
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Fim da integralidade e da paridade na pensão para a família do 
servidor público e do segurado do RGPS. Altera-se toda a regra de 
cálculo. 

Dificuldade, quase impedimento, referente ao acesso à integralidade 
dos proventos da aposentadoria. Passa a ser 51% da média mais 1% 
por ano de contribuição, observando-se a idade mínima de 65 anos e 
os 25 anos de contribuição. 

Fim da paridade entre ativos e inativos, exceto se a aposentadoria 
decorrer de incapacidade por acidente de trabalho. 

Desvinculação do salário mínimo das pensões (50% da renda mais 
10% por dependente) e dos benefícios assistenciais (isso será 
normatizado por lei). 

Extinção da redução de idade e do tempo de contribuição dos 
professores. Era de menos 5 anos. Revoga-se o § 5º do art. 40 e o § 8º 
do art. 201. 

Definição de aposentadoria especial no caso de efetivo dano à saúde, 
impedindo referência a categoria ou ocupação. Ou seja, professores e 
policiais terão que comprovar risco à sua saúde pelo exercício de suas 
atividades. Daí poderão aposentar-se com menos 10 anos de idade (55 
anos) e menos 5 anos de contribuição (20 anos). 

Extinção da aposentadoria especial por atividade de risco. É o caso de 
policiais e bombeiros. Revoga-se o inciso II do § 4º do art. 40. 

Alteração da aposentadoria por invalidez ou incapacidade para o 
trabalho, excluindo-se a referência a moléstia ocupacional, doença 
grave, contagiosa ou incurável. 

Fim da distinção da cobrança de inativos e de pensionistas com 
doença incapacitante. Incidia apenas sobre o dobro do teto do RGPS 
(revoga o § 21 do art. 40). 

Alíquota diferenciada para a contribuição individual e obrigatória - virá 
por lei - dos agricultores familiares. Extingue-se a referência à 
contribuição sobre sua condição específica de comercialização da 
produção. 

Alteração dos benefícios assistenciais. Eleva-se a idade para 
concessão do BPC. Sai de 65 anos para 70 anos (art. 203, V), com 
período de transição de 10 anos, aumentando-se 1 ano de idade a 
cada biênio (art. 19 da PEC). 

Suspensão da "renúncia" da contribuição previdenciária para o setor de 
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exportação. 

Imposição aos entes federados da instituição das mesmas regras da 
União, para todos os Poderes (§ 14 do art. 40 e inciso XIII do art. 167). 

Redução do abono de permanência (§ 14 do art. 40). 

Indução à unificação de todo o sistema previdenciário, inclusive o das 
Forças Armadas (§ 20 do art. 40). 

Retirada da competência da Justiça Federal para julgar causas sobre 
acidente de trabalho (art. 109, I). Excluiu-se também a referência 
específica ao julgamento de causas previdenciárias. 

Fim da indicação de carências diferenciadas para as pessoas 
destinatárias de sistema especial de inclusão previdenciária. 
Permanece apenas a alíquota diferenciada. É o caso do MEI e da dona 
de casa de baixa renda (§ 13 do art. 201). 

Acréscimo na Constituição da vedação da contagem de tempo de 
contribuição fictício (§ 14 do art. 201). 

Isso é ou não é um verdadeiro atentado ao trabalhador brasileiro, 
nobres colegas? Não podemos admitir que essa barbaridade seja 
aprovada na Câmara dos Deputados. Se aprovarmos essa absurda 
reforma da Previdência, estaremos condenando os trabalhadores e as 
trabalhadoras a abrirem mão de suas aposentadorias. Nós, enquanto 
Deputados Federais, eleitos pelo povo brasileiro, temos o dever de 
rejeitar essa proposta absurda! 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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Sumário 

Defesa da tese de ilegitimidade do Governo Michel Temer. Contrariedade à 

proposta de reforma previdenciária apresentada pelo Governo Federal. 

 

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, vejam que nós temos 
um Governo que é fruto de um golpe parlamentar. Quem está na 
Presidência da República não disputou no voto a condição para ser 
Presidente da República. As pesquisas de opinião mostram que este 
Governo tem altíssima rejeição. Segundo o que foi aferido por institutos 
de pesquisa, a população acha que o Presidente não fala a verdade, 
que o Presidente não é honesto e que o Presidente defende os ricos. 

Este Governo, com tamanha ilegitimidade, com tamanha 
impopularidade e com esses predicados que as pesquisas de opinião 
pública mostram, ainda apresenta uma proposta de reforma da 
Previdência que, na prática, vai acabar com o direito de aposentadoria 
de milhões de brasileiros - isso já foi dito aqui por vários Deputados e 
Deputadas que ocuparam a tribuna ao longo dos dias. Aumenta o 
prazo, de forma exagerada, relativo uma parcela de trabalhadores. 
Para se aposentarem, vão precisar ter 65 anos de idade e 25 anos de 
contribuição. 

Boa parte dos trabalhadores de menor escolaridade e de menor renda 
sofre com a brutal rotatividade no mercado de trabalho. De acordo com 
os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - 
CAGED, milhões de trabalhadores perdem o emprego todos os anos 
no Brasil, devido a uma rotatividade que é uma estratégia empresarial 
para redução dos salários. São esses trabalhadores mais pobres que 
não conseguirão chegar aos 25 anos de contribuição e aos 65 anos de 
idade e não se aposentarão. 

Além do mais, a proposta muda o cálculo do benefício. Em vez de ser a 
média de 80% das melhores contribuições de julho de 1994 até o 
momento da aposentadoria - é a regra atual -, será a média de todo o 
período contributivo. Consequentemente, vai pegar períodos de baixos 
salários. 

Aliás, para aquele que o período contributivo é anterior a 1994, que é o 
período de inflação alta - meu Deus do céu! -, não vai sobrar nada 
nessa média. Se as pessoas se aposentarem com base nessa 
proposta, aposentar-se-ão ganhando muito menos do que ganham os 
que se aposentam pelas regras atuais. 

Essa proposta vai retirar direitos das pessoas só para fazer um ajuste 
fiscal de curto prazo. É um absurdo! Nós não podemos permitir isso. 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado. 
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Sumário 

Pesar pelo falecimento do Cardeal D. Paulo Evaristo Arns, Arcebispo Emérito 

da Arquidiocese da São Paulo. Iminência do fim do Governo do Presidente da 

República, Michel Temer. Repúdio à proposta de reforma da Previdência 

Social. 

 

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Sem revisão da oradora.) - 
Sr. Presidente, faço aqui a minha manifestação de pesar pelo 
passamento de D. Paulo Evaristo Arns, o Bispo da democracia, que 
pregou a fé, a esperança e a solidariedade.  

Nós comunistas nos encontramos com D. Paulo Evaristo Arns no 
humanismo. Trata-se de uma grande personalidade, que precisa ser 
reverenciada. 

Uso ainda a tribuna para dizer que esta Câmara dos Deputados e 
aquele Senado da República deveriam se curvar à realidade do fim 
deste Governo, um governo que nasceu falido porque nasceu a partir 
de um golpe político, um golpe parlamentar.  

Por isso mesmo, a reforma da Previdência é uma reforma que o 
Governo que não tem condições morais de executar, que passa por 
cima de direitos conquistados em uma matéria fina, que é a 
Previdência Social.  

Meu repúdio à reforma da Previdência e minha solidariedade aos 
trabalhadores brasileiros! 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre 
Deputada. 
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BACELAR-PTN -BA 

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

BREVES COMUNICAÇÕES 
BREVES 
COMUNICAÇÕES 
DISCURSO 

 

Sumário 

Efeitos nocivos da proposta do Governo Michel Temer de reforma da 

Previdência, inclusive na educação pública. 

 

O SR. BACELAR (Bloco/PTN-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Deputado Carlos Manato, Sras. e Srs. Deputados, esta 
malfadada reforma da Previdência traz efeitos nocivos em todas as 
áreas e será um desastre na educação pública. 

Não vou aqui analisar os aspectos jurídicos do maior tempo de serviço 
que será exigido dos professores para poderem se aposentar. Quero 
chamar a atenção de V.Exas. para o impacto que a permanência do 
docente em sala de aula vai ter no resultado final da educação do filho 
do trabalhador. 

Será que o Presidente Michel Temer, o síndico do golpe, não sabe das 
condições de trabalho que o corpo docente no Brasil enfrenta? Um 
conjunto de fatores faz com que a atividade docente no Brasil seja uma 
atividade de alto risco e cause sérios problemas físicos e psíquicos ao 
professor da rede pública.  

O primeiro desses problemas é a indisciplina no ensino fundamental. 
Eu não sei se os condôminos desse condomínio golpista conhecem o 
que é uma sala de aula do ensino fundamental, a indisciplina que reina 
durante o tempo em que o professor fica em sala de aula. Indisciplina, 
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no ensino fundamental; no ensino médio, é violência. O professor é 
agredido constantemente em escola pública, e agredido fisicamente, 
em sala de aula e nos corredores. 

E o ambiente de trabalho? É um ambiente de trabalho inóspito, quente, 
sem condições para se ministrar a aula.  

O professor ainda é submetido à jornada dupla de trabalho. Ele precisa 
dar aulas em dois, três colégios, porque o Governo, infelizmente, não 
respeita a lei do piso salarial. 

À noite, nas escolas da rede pública, o professor enfrenta também o 
uso de drogas. Ele, muitas vezes, é obrigado a conviver com o aluno 
usando drogas em sala de aula. Com a falta de estrutura familiar desse 
adolescente, o professor tem de fazer o papel de pai, de mãe, de 
psicólogo, de psiquiatra, de médico. Enfim, exerce uma série de 
atribuições que vão muito além de sua obrigação profissional.  

Sr. Presidente, o Governo golpista, o Governo que precisa pagar a 
fatura do golpe, quer manter o professor mais tempo em sala de aula. 
Com certeza, a qualidade da educação cairá.  

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre 
Deputado.  
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POMPEO DE MATTOS-PDT -RS 

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

BREVES COMUNICAÇÕES 
BREVES 
COMUNICAÇÕES 
DISCURSO 

 

Sumário 

Posicionamento da bancada do PDT sobre proposta do Governo Federal de 

reforma da Previdência.  

 

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. 
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Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, eu venho à tribuna para dizer 
que nós da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
estamos debatendo a admissibilidade da proposta de emenda à 
Constituição que trata da reforma da Previdência.  

Hoje a bancada do PDT fez uma reunião prévia sobre isso, juntamente 
com o Presidente Nacional do partido, o Ministro Carlos Lupi. Além do 
mais, eu tenho a honra, juntamente com o Deputado Assis do Couto, 
de representar a bancada do PDT na Comissão Especial que se 
formará no mês de fevereiro do ano que vem, para apreciar essa 
proposta. 

Mas quero dizer de antemão que o PDT - e quero transpirar esta 
posição - vai estar lá, para olhar com zelo, com cuidado e com denodo 
pelos direitos do povo trabalhador, pelos direitos dos nossos 
aposentados.  

Desde logo, quero aqui firmar uma convicção: a proposta de 
aposentadoria aos 65 anos, com 49 anos de contribuição para a 
Previdência, não tem o nosso apoio, não tem o nosso reconhecimento, 
recebe a nossa crítica e não ganha o nosso voto. Queremos deixar 
claro isso. 

Também há que se fazer uma diferenciação em termos de situações. 
Quanto à perspectiva de vida, é preciso haver diferenciação entre as 
Regiões, pois uma coisa é a vida no Sul, outra é no Norte, outra é no 
Nordeste. Também é preciso fazer diferenciação entre homens e 
mulheres, pois temos que respeitar a dupla jornada das mulheres. E, 
mais, precisamos fazer diferenciação entre as profissões, pois há 
profissões que são leves, que têm desgaste mental, e outras que são 
muito mais pesadas. Por exemplo, o agricultor, que levanta de 
madrugada para tirar leite da vaca, cuidar do gado, dos porcos e das 
galinhas, vai trabalhar cedo na roça, volta à noite e recomeça tudo na 
outra madrugada. 

São situações diferentes, para as quais temos que ter um olhar de 
responsabilidade. O PDT vai ter esse olhar. E eu quero ter esse olhar 
pelo conhecimento, pela experiência que tenho como funcionário do 
Banco do Brasil. 

Temos que olhar a questão dos funcionários públicos com seriedade. 
Ninguém pode se aposentar na hora da morte. A vida só vale a pena 
se for bem vivida, se for vivida com intensidade, com felicidade, com 
qualidade. Senão, não é vida. 

Aposentar-se para sofrer não é aposentaria. O trabalhador tem que se 
aposentar com dignidade. Essa é a luta do PDT. 
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RUBENS PEREIRA JÚNIOR-PCDOB -MA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Indagação à Presidência sobre a existência de acordo sobre o adiamento da 

instalação de Comissão Especial destinada à análise de proposta de emenda à 

Constituição sobre a reforma da Previdência.  

 

O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, eventualmente, sendo aprovada na 
CCJ a PEC da reforma da Previdência, há o acordo de que ela não 
será instalada, criada, nem serão indicados seus membros até a 
eleição da próxima Mesa? Eu pergunto isso a V.Exa. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Eu posso fazer o pedido de sua 
instalação para o dia 1º de fevereiro. Esse foi o acordo. 
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ALESSANDRO MOLON-REDE -RJ 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Sugestão à Presidência de suspensão da sessão para realização de reunião com 

Líderes partidários para definição da pauta. 
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O SR. ALESSANDRO MOLON (Rede-RJ. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Mas V.Exa. não a leria aqui, não é isso? O acordo é que ela 
não seria lida. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O acordo que eu fiz foi não 
instalar a Comissão este ano. Apenas isso. 

O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Sr. Presidente, na Comissão a 
expressão não foi apenas não instalar. A expressão foi não criar, não 
instalar, não indicar membro nem abrir prazo de emenda. 

O SR. ALESSANDRO MOLON - E não ler. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - O acordo que eu fiz foi não 
instalar. 

O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Eu entendo. É porque o acordo 
foi feito sem a sua presença. Agora, nós temos que repactuar também. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Mas foi o que eu falei com o 
Deputado Afonso Florence. 

O SR. ALESSANDRO MOLON - Sr. Presidente, eu posso fazer uma 
sugestão a V.Exa.? 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Pois não, Deputado. 

O SR. ALESSANDRO MOLON - Eu peço que V.Exa. reúna os Líderes 
na sua sala agora e suspenda a sessão por 10 minutos, e vamos 
combinar a pauta, porque é melhor assim. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Não, nós vamos continuar. 

O SR. ALESSANDRO MOLON - Nós vamos obstruir, Sr. Presidente, 
porque não estamos de acordo com a pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado, V.Exas. estão contra 
a MP 744, querem derrubar a MP 744. 

O SR. IVAN VALENTE - Não é esta a questão, Sr. Presidente. 

O SR. ALESSANDRO MOLON - Ela vence em 9 de fevereiro, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Eu preciso votar a MP 744, 
porque foi o acordo que eu fiz. O dia 9 de fevereiro está muito próximo, 
Deputado. 



 

166 
 

O SR. ALESSANDRO MOLON - O prazo dela fica suspenso no 
recesso. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Eu quero dizer o seguinte: se o 
Deputado Afonso Florence disser que há algo de errado no que eu 
combinei, eu não vejo problema nenhum em recuar. Inclusive, esta era 
a pauta que existia quando nós suspendemos a sessão, entendeu? 

O SR. DARCÍSIO PERONDI - Vamos adiante, Sr. Presidente. 

O SR. ALESSANDRO MOLON - Sr. Presidente, eu não estou dizendo 
que V.Exa. disse uma coisa para o Deputado Afonso Florence e está 
fazendo outra. Nós não conversamos. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Isso. 

O SR. ALESSANDRO MOLON - Nós conversamos com o Líder do 
Governo, e, há pouco, o Deputado José Carlos Aleluia trouxe uma 
informação, e isso que foi combinado não está batendo... isso que foi 
dito pelo Deputado José Carlos Aleluia... 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Eu pedi ao Deputado José 
Carlos Aleluia que informasse que não era justo 400 Parlamentares 
aguardarem para duas ou três pautas, enquanto a Comissão 
trabalhasse; que seria mais correto que nós trabalhássemos 2 horas 
aqui, e a Comissão voltar depois.  

Dessa forma, fica mais democrático. 

O SR. ALESSANDRO MOLON - Sr. Presidente, tudo bem. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Foi a única coisa que eu pedi 
para o Deputado José Carlos Aleluia falar. E ele está concordando ali. 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) - Não houve nenhum acordo, Sr. Presidente. 

O SR. ALESSANDRO MOLON - Mas para que isso seja viável, é 
importante que seja feito um acordo conosco também, não só com o 
Deputado Afonso Florence. 
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178 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Esclarecimentos à Presidência sobre a realização de acordo acerca da 

instalação de Comissão Especial destinada à apreciação de proposta de emenda 

à Constituição sobre a reforma da Previdência. 

 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - V.Exa. também interpretou de forma errada o acordo que foi 
feito para criar só depois de 1º de fevereiro a Comissão e nomear. O 
que eu estou entendendo é que V.Exa. não entendeu da mesma forma 
que o acordo que foi feito lá. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - É verdade. 

O SR. IVAN VALENTE - E isso não pode acontecer. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Eu falei uma coisa... 

O SR. IVAN VALENTE - E isso porque foram retirados os 
requerimentos de obstrução lá na CCJ, porque o Líder do Governo 
falou que tem o seu aval. Se for possível, nós vamos reconstituir o que 
foi acordado lá.  

Até o final do debate, ela não será criada, nem instalada, nem terá 
seus membros nomeados, senão depois de 1º de fevereiro. Isso foi 
acordado lá. 
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CHICO ALENCAR-PSOL -RJ 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Esclarecimento sobre a instalação de Comissão Especial após a eleição da 

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados para o biênio 2017-2018. 
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O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Depois da eleição da nova Mesa Diretora. 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) 
- Depois da eleição da Mesa - esse foi o acordo feito com o Líder do 
Governo.  

O SR. CHICO ALENCAR - Será feita a leitura, criação e instalação da 
Comissão, em se aprovando, é claro, a admissibilidade, que seria 
numa sessão contínua. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Tudo bem, não há problema. 
Esse assunto está superado, então. Está resolvido. 

O SR. CHICO ALENCAR - Como assim? Está resolvido como? 

A SRA. ERIKA KOKAY - Vai ser lido depois da eleição da Mesa? 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Depois da eleição da Mesa, não 
há problema. 
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BOHN GASS-PT -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Anúncio da participação do orador em audiência pública na Câmara de 

Vereadores de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para debate da 

proposta de reforma previdenciária.  

 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, segunda-feira, no Rio Grande do Sul, às 9 horas da manhã, 
haverá uma audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores 
para debater o tema da Previdência.  

Eu, que presido a Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Social 
Rural, o Senador Paulo Paim e outros vamos debater o projeto sobre a 
Previdência com as centrais sindicais e o povo do Rio Grande do Sul. 
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Portanto, segunda-feira, às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal de 
Vereadores, haverá um debate sobre esse projeto cruel, maldoso e 
desumano que o Presidente Michel Temer enviou para esta Casa. 
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MARIA DO ROSÁRIO-PT -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Críticas à proposta de reforma previdenciária. 

 

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão da 
oradora.) - Sr. Presidente, eu quero lamentar de público que este 
Governo tenha apresentado à Câmara dos Deputados, no final do ano, 
no final da sessão legislativa, uma reforma da Previdência que fere 
direitos de todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil.  

Vejam V.Exas. que a idade para a aposentadoria prevê-se seja 
ampliada para 65 anos, e a aposentadoria integral se dará somente 
com 49 anos de contribuição. De acordo com dados da Organização 
Mundial da Saúde, isso significa que os trabalhadores e trabalhadoras 
brasileiros, os idosos do Brasil, teriam, de acordo com cálculos da 
OMS, cerca de 6 meses de uma vida saudável posteriormente à 
aposentadoria. 

É uma vergonha esta reforma da Previdência! Inclusive, propõe uma 
idade móvel: se vivermos mais, teremos que trabalhar mais. 

(Desligamento automático do microfone.) 

O SR. IVAN VALENTE - Quero orientar a bancada, Sr. Presidente. 

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO - Esse é um Governo que está sem 
condições de governar o Brasil, que está de costas para os 
trabalhadores e trabalhadoras e que, para agradar o mercado, faz 
agora mudanças perversas na vida das pessoas. 

Não se brinca com a vida das pessoas, não se brinca com 
aposentados. Não se desvincula o salário mínimo, pequeno, do povo 
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brasileiro, do reajuste do aposentado. Não se brinca com a vida das 
pessoas que recebem Benefício de Prestação Continuada, das 
pessoas com deficiência, dos idosos do Brasil. 

O que é isso! Os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras ficarão 
calados, diante da pressa com que tramita uma reforma da 
Previdência? 

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Conclua, Deputada. 

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO - Sr. Presidente, eu protesto 
veementemente contra o Presidente Temer, que não merece sequer 
ser chamado de Presidente, porque não foi pelo voto que chegou 
àquela cadeira. 
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ALBERTO FRAGA-DEM -DF 

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

BREVES COMUNICAÇÕES 
BREVES 
COMUNICAÇÕES 
DISCURSO 

 

Sumário 

Congratulação às entidades de classe das Polícias Militares e dos Corpos de 

Bombeiros Militares pela participação de debate na Casa sobre a previdência 

social dos militares. Confiança no Presidente da República, Michel Temer, na 

exclusão dos militares estaduais da atual proposta de reforma previdenciária.  

 

O SR. ALBERTO FRAGA (DEM-DF. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, quero parabenizar todas as entidades de classe das 
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros de todo o Brasil que hoje, 
atendendo a uma convocação dos Parlamentares militares, lotam os 
plenários dos Auditórios Nereu Ramos e Freitas Nobre, para tratar de 
importante assunto: a Previdência.  

Volto a reafirmar, tenho certeza de que o Presidente Michel Temer vai 
honrar com a sua palavra e vai retirar os militares estaduais da reforma 
da Previdência. Estes devem estar inseridos na reforma da Previdência 
dos militares federais. Nós temos um regime tripartite de previdência: 
pública, privada e dos militares. Sendo assim, os policiais militares 
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deverão estar nesse contexto. 

Parabenizo todas as entidades que participaram desse evento, ao qual 
inclusive V.Exa., Sr. Presidente, nos deu a honra de comparecer. Os 
policiais do Espírito Santo ficaram engrandecidos com a sua presença, 
bem como com a de vários Parlamentares que lá foram levar seu 
apoio. 

Estamos aqui firmes e fortes para defender os policiais militares 
estaduais e bombeiros militares. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado 
Alberto Fraga. 
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CARLOS MANATO-SOLIDARIEDADE -ES 

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

BREVES COMUNICAÇÕES 
BREVES 
COMUNICAÇÕES 
DISCURSO 

 

Sumário 

Participação do orador em evento de policiais e bombeiros militares na Casa 

para debate da situação das categorias na proposta de reforma previdenciária. 

Atuação parlamentar do orador em prol dos militares.  

 

O SR. CARLOS MANATO (SD-ES. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu gostaria primeiro de registrar 
aqui a felicidade de ter participado no auditório Nereu Ramos e no 
auditório Freitas Nobre de um evento, juntamente com a família policial 
militar e bombeiro militar. Só do Espírito Santo mais de 60 policiais 
vieram participar dessa plenária para discutir sobre a PEC da 
Previdência no âmbito dos bombeiros militares e policiais militares. 

Sr. Presidente, quero dizer que sempre participamos da defesa dessas 
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categorias, desde a PEC 300, do nosso amigo Deputado Arnaldo Faria 
de Sá. É uma luta que nós abraçamos junto com eles. Apesar de não 
ser policial militar, reconheço o grande trabalho que esta categoria faz 
em defesa da vida, em defesa da família, em defesa dos nossos bens, 
dos nossos filhos. Por esta categoria temos que ter respeito, porque o 
que eles fazem nós não temos a coragem de fazer. Eles colocam em 
risco a sua vida e a da sua família, até quando vão para casa. Eles, 
muitas vezes, não chegam em casa fardados e escondem dos seus 
filhos que são policiais militares, porque podem sofrer represálias onde 
moram e ser mortos a qualquer momento. Então, não é justo que essas 
pessoas que vivem diuturnamente em risco de vida tenham o mesmo 
tratamento que nós que não temos esse risco de vida. 

Já conversei com o meu partido, junto com o Deputado Major Olimpio. 
Nós estamos nessa luta e queremos, sim, que seja uma categoria 
olhada com outros olhos. Não queremos privilégios; nós queremos 
justiça. Que a justiça seja feita, porque eles estão nos defendendo.  

É só observarmos o que está acontecendo. Ontem, em Brasília, 
vândalos vieram aqui armados com coquetel-molotov e atiraram contra 
os policiais. Também deram pedradas, cacetadas, quebraram vidros, 
destruíram patrimônio, destruíram carros - foram mais de 20 carros 
perto da Quadra 302. Isso é um absurdo! As fotos mostram policiais 
sangrando, policiais em risco de vida.  

Então, Sr. Presidente, estou junto com a família militar, com o bombeiro 
e com o policial militar, na PEC da Previdência.  

Muito obrigado, Sr. Presidente.  
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IVAN VALENTE-PSOL -SP 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES 
COMO LÍDER 
DISCURSO 

 

Sumário 

Confirmação pelo empresário Marcelo Odebrecht de existência de reunião 
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entre o então Vice-Presidente da República, Michel Temer, e diretores da 

empreiteira Odebrecht para acerto de doação de recursos para a campanha 

eleitoral de 2014. Repúdio à Proposta de Emenda à Constituição nº 241, de 

2016, sobre a instituição do Novo Regime Fiscal, e à proposta do Governo 

Federal de reforma da Previdência. Defesa da renúncia do Presidente da 

República, Michel Temer, e de imediata realização de eleições diretas para o 

cargo. 

 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP e como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, manchetes dos 
jornais de hoje apontam que Marcelo Odebrecht confirma delação de 
Cláudio Melo e que Temer se reuniu com os diretores da Odebrecht, 
inclusive com o seu Presidente, no Palácio do Jaburu para pedir 10 
milhões de reais, na campanha de 2014. Outra manchete é 
esta: "Contas da campanha de Skaf não registram doação da 
Odebrecht". 

V.Exas. se lembram de Paulo Skaf. Ele foi o homem da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP, que ontem foi invadida 
inclusive pelo cinismo, porque esse mesmo cidadão que botou nas 
ruas aquele pato transformou todo cidadão em pato. Ele, que pratica 
corrupção, dizia que o povo não podia pagar o pato, e patrocinou um 
golpe de Estado no nosso País. Ele mesmo está envolvido em 
corrupção diretamente com o Presidente da República! 

No mesmo dia, na votação da PEC do Teto no Senado, a quantidade 
de votos favoráveis caiu de 61 para 53, apenas 4 a mais do que é 
necessário para se aprovar uma proposta de emenda à Constituição. 
Congela-se o gasto por 20 anos para que o trabalhador brasileiro, o 
jovem brasileiro paguem a conta da crise, com engessamento do 
Orçamento da República e o impedimento de mais gastos públicos com 
saúde e educação. Vai piorar muito a qualidade do atendimento nas 
áreas de saúde e educação no Brasil. 

E os nossos jornais não falam nisso. Eles dizem que o teto de gastos é 
necessário. Eles simplesmente não falam da seguinte questão: existe 
uma dívida a ser paga pelos grandes caloteiros. A Dívida Ativa da 
União está em 1,8 trilhão de reais. São 4 milhões e meio de devedores, 
mas apenas 13 mil deles, que correspondem a 0,3% do total, devem 
900 bilhões de reais. 

No ano passado, nós pagamos 508 bilhões em juros para banqueiros, 
para rentistas, e se diz que não há dinheiro para a Previdência. Eles 
arrombaram o cofre da Previdência fazendo desonerações de mais de 
300 bilhões, inclusive no Governo Lula e Dilma. Isso foi aprovado por 
quase todos os partidos aqui, menos pelo PSOL. 
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O PSOL nunca concordou - isso está gravado - com que fosse tirado 
dinheiro do PIS, da COFINS, da CSLL, por meio de desoneração, para 
se dar dinheiro para grandes empresas, inclusive para a Odebrecht, 
para a Friboi, para a Vale, dinheiro dos trabalhadores, que sempre 
pagaram a conta neste País. 

Agora, Sr. Presidente, eles dizem: "Passou a PEC do Teto? Vamos 
então completar o massacre sobre os trabalhadores". Como? "Reforma 
da Previdência! Vocês têm que trabalhar e contribuir durante 50 anos e 
ter, no mínimo, 65 anos de idade". Isso é de uma perversão, de uma 
maldade suprema! Isso é o mesmo que dizer para o povo trabalhador o 
seguinte: "Morra antes de se aposentar". É o mesmo que dizer para o 
jovem: "Você nunca vai se aposentar. Sabe o que você tem que fazer? 
Pagar uma previdência privada desde hoje". Mas essa opção é para 
quem pode, é para a classe média. Os bancos vão ficar contentes, 
porque o que se quer com essa reforma é privatizar a Previdência, é 
acabar com a previdência pública. 

O trabalhador rural, que enfrenta seca, com as mãos rachadas, sob o 
sol que queima o seu rosto o dia todo na roça, que enfrenta enchente, 
vai ter que contribuir, pelo menos, por 25 anos e ter 65 anos. O que é 
isso, gente! Isso é de uma estupidez, de uma perversidade que 
ninguém aguenta! 

Enquanto isso, a delação feita por um dos 77 delatores da Odebrecht já 
listou 51 Parlamentares, quatro Ministros e o Presidente da República! 
O Presidente da República, Temer, está protegido apenas pela grande 
mídia, porque já começaram a correr os ratos. Com a reforma da 
Previdência, vai haver deserção dos partidos da base, que estão 
brigando pela Presidência da Casa. 

Sr. Presidente, quero dizer, desta tribuna, como cidadão brasileiro, o 
seguinte: o povo não aguenta mais! É por isso que ele está indo às 
ruas. A juventude está enfrentando essa questão. Os professores, o 
povo brasileiro vai fazer o mesmo. 

Temer, renuncie já, para que nós tenhamos eleição direta para 
Presidente da República! Temer, fora! Renuncie já! 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre 
Deputado. 
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Contrariedade à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, que 

dispõe sobre a reforma da Previdência Social e estabelece regras de transição, 

ante o prejuízo à população idosa. 

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA 

PUBLICAÇÃO 

 

 

O SR. DR. SINVAL MALHEIROS (Bloco/PTN-SP. Pronunciamento 

encaminhado pelo orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e 

senhores aqui presentes, ou que me ouvem, leem e veem pela Rádio Câmara e 

TV Câmara, Internet, redes sociais e, inclusive, pela Língua Brasileira de 

Sinais - LIBRAS, e em particular ilustres cidadãos do meu Estado, São Paulo, 

aos quais tenho o orgulho de aqui representar. 

A maioria dos meus pacientes e eleitores é formada por trabalhadores e pessoas 

idosas. Sou médico há mais de 20 anos, com muita honra, da Associação dos 

Aposentados e Pensionistas da cidade de Catanduva, na região noroeste 

paulista. O mandato que exerço, portanto, é um instrumento de defesa dessa 

significativa parcela de cidadãos. 

Pasmem que os direitos dos nossos idosos de obter uma aposentadoria digna 

estão diretamente ameaçados pela Proposta de Emenda à Constituição nº 287, 

que acaba de ser enviada pelo Governo ao Congresso Nacional. Essa proposta 

de reforma da Previdência Social inviabiliza, na prática, o acesso à 

aposentadoria para milhões de brasileiros. É um sacrilégio! 

As futuras regras, caso aprovadas, preveem para a conquista do benefício 

previdenciário uma idade mínima de 65 anos para homens e mulheres, dos 

setores público e privado. A futura lei deixa nas entrelinhas que, de acordo com 

as estatísticas da expectativa de vida dos brasileiros, aumenta-se ainda mais o 

tempo para se aposentar. Muitos chegarão aos 70 anos sem o tão sonhado 
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benefício.  

E mesmo quem atingir essa idade não terá a garantia de que, como trabalhador 

responsável diretamente pelo desenvolvimento de nosso País, receberá a 

aposentadoria integral, pois seriam necessários incansáveis 49 anos de 

contribuição. Uma proposta absurda! 

Para um segurado receber 100% do benefício teria de trabalhar dos 16 aos 65 

anos sem nunca ter ficado desempregado. Uma missão quase impossível. 

Dói muito dizer isso, mas a verdade é que a maioria de nossa população vai 

morrer antes de conseguir se aposentar. 

O Governo tem urgência para votar a PEC 287. No entanto, assuntos tão 

complexos como este não podem ser pautados a toque de caixa. Diversos 

pontos devem ser analisados e discutidos de forma democrática e detalhada 

antes de o texto ir a plenário. 

É preciso ouvir e respeitar as entidades legítimas que representam a categoria, 

principalmente a Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e 

Idosos, a respeitada COBAP, como também suas federações estaduais e 

associações municipais, sem esquecer, é claro, das Centrais Sindicais, que 

falam em nome dos trabalhadores da ativa. 

Sugiro que o Presidente da República, Michel Temer, converse com as 

lideranças e ouça a voz das ruas. Recriar o Ministério da Previdência e pagar 

aposentadorias mais justas são as reais prioridades. Com o somatório de 

esforços, é possível encontrarmos as soluções de que nosso País precisa. 

Proponho um exercício de reflexão. Imaginemos que essa reforma passe a 

vigorar. Questiono: Quem vai acreditar na aposentadoria? Os trabalhadores vão 

querer contribuir com a Previdência? É claro que não. Teremos milhares de 

pessoas e empresas que perderão a esperança e deixarão de contribuir. Irão 

debandar. Será um caos. Ou seja, essa reforma vai prejudicar não só o 

trabalhador, como também a própria Previdência Social. 

Vou marchar de braços dados com aposentados, pensionistas e trabalhadores 

contra essa desalmada reforma da Previdência. Estarei nas manifestações e nos 

protestos de rua, empunhando as bandeiras e combatendo as injustiças e os 

opressores. 

E, na qualidade de Deputado Federal compromissado com a população, declaro 

publicamente meu voto contra a PEC 287. Digo não à reforma da Previdência 

da forma que foi proposta. 

Para que mais Parlamentares tomem a mesma posição é preciso fazer valer o 

efeito multiplicador das massas, fazendo com que trabalhadores, aposentados, 

seus filhos e netos tomem as ruas e utilizem as redes sociais como instrumento 
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respeitoso de alerta e forte pressão popular. 

Obrigado. 

 
Documento 88/108 

 
332.2.55.O Sessão Comissão Geral 14/12/2016-11:14 

Publ.: DCD - 12/15/2016 - 92 CHICO LOPES-PCDOB -CE 

CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO GERAL 
COMISSÃO GERAL 
DISCURSO 

 

Sumário 

Comissão Geral para debate do PL 6.427/16, que altera os planos de benefícios 
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O SR. DEPUTADO CHICO LOPES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero anunciar a presença de dois grandes companheiros, 
os Vereadores da cidade de Horizonte, do Ceará, Quinha do Cacareco, 
recém-eleita, e Milton do Cacareco, Presidente da Câmara Municipal. 
Agradeço-lhes a visita a esta Casa. 

Sras. e Srs. Parlamentares, eu acho que o Deputado Arnaldo Faria de 
Sá já falou por todos e disse tudo muito bem. Vamos desmistificar o 
assunto: Waldir Pires, quando foi Ministro da Previdência, fez, pela 
primeira vez, um cálculo do orçamento da Previdência, e o resultado foi 
um saldo positivo.  

Lembro o caso de três diretores da FIESP: um deve 8 bilhões de reais 
em sonegação de impostos, outro deve 6,7 milhões, outro deve 6,5 
milhões. No entanto, a Receita Federal passa ao largo desse tipo de 
fiscalização. Se ela cobrasse os impostos do andar de cima, dos 
megaempresários, como aquele que entregou um pato inflável para as 
manifestações de rua pela derrubada da Dilma... Ora, até a OAB fazia 
protestos, dizendo que pagávamos muitos impostos. 

Essa é a falsidade que existe nessa conversa de que a Previdência 
tem que mudar o regime das aposentadorias. Primeiro, aposentadoria 
não é dádiva, mas uma conquista. O trabalhador paga a parte dele, o 
empresário paga a parte dele, o Estado paga a parte dele, num sistema 
tripartite criado por Getúlio Vargas. No entanto, nem o Estado cumpre a 
sua obrigação, nem os empresários, que usam o dinheiro da 
Previdência para fazer capital de giro. O empregado, porém, é 
descontado na fonte e não tem nenhum direito a atraso no pagamento. 

Eu não quero ir muito longe. Os trabalhadores da FAPESP - Federação 
das Associações e Departamentos de Aposentados do Estado de São 
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Paulo são contra a reforma da Previdência. O maior Estado da América 
Latina é São Paulo, e seus aposentados estão preocupados, mesmo 
tendo esse Estado a maior renda do País. 

Diz o projeto que a idade mínima para a aposentadoria de homens e 
mulheres é de 65 anos. Ora, as mulheres vão deixar de receber 
durante 5 anos, vão trabalhar mais 5 anos e vão pagar mais 5 anos. 

Portanto, esse é um tipo de presente grego que Michel Temer e sua 
banda estão dando para o trabalhador. 

Sr. Michel, sua batata está assando, já está perto de retirada do forno. 
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Comissão Geral para debate do PL 6.427/16, que altera os planos de benefícios 

da previdência social.  

 

O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, Deputado Delegado 
Edson Moreira, colegas Deputados, eu me inscrevi para dizer que este 
projeto é perverso, cruel e desumano. Neste momento, o Governo usa 
algumas situações localizadas que poderia, administrativamente, 
resolver, para justificar o que ele quer: tirar o direito que as pessoas 
têm ao seu auxílio-doença, na pior das dificuldades da sua vida. 

Neste momento, além deste tema da MP 739, que está no PL 6.427, 
para o qual tentam, inclusive, aprovar regime de urgência, porque o 
projeto é tão ruim que não conseguiram, mesmo tendo maioria 
parlamentar, aprovar a medida provisória aqui, a ponto de o Governo 
mandar outro projeto para substituí-la, o Governo ainda enviou para cá 
um projeto de reforma da previdência. 

A reforma da previdência vai na mesma lógica de tirar direitos. E três 
principais direitos que serão tirados, prejudicando os trabalhadores, 
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atingem aqueles que entram cedo no mercado de trabalho.  

Quem precisa começar a trabalhar aos 16 anos, porque precisa ajudar 
a sua família ou precisa ter dinheiro para sobreviver, vai chegar aos 65 
anos em situação diferente daquele cidadão que pode fazer uma 
faculdade, uma segunda faculdade, um concurso e começar a trabalhar 
aos 40 anos. Então há dois tipos de pessoas, que precisam de 
tratamento diferenciado, em razão de ter poder aquisitivo maior ou não 
ter. E quem não tem vai ser prejudicado.  

E o benefício - esse é o segundo grande problema - vai ter uma 
redução drástica, pelo cálculo que será feito. E, para atingir a 
integralidade, com essa média fortemente rebaixada para o cálculo do 
benefício, vai ter que trabalhar 49 anos. É impossível!  

Sem falar do prejuízo que terão as categorias especiais. É o caso da 
professora e do professor, que se aposentam com 25 e 30 anos de 
trabalho e passarão a se aposentar aos 65 anos de idade. E o 
agricultor, o trabalhador e a trabalhadora rural, e o jovem da área rural, 
que hoje contribuem como segurados especiais? Eles perderão essa 
condição de segurados especiais. 

Por isso, eu quero, nestes últimos segundos, Sr. Presidente, trazer 
uma notícia e fazer um convite às pessoas deste País.  

Eu presido a Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Social 
Rural nesta Casa. O Senador Paulo Paim integra a Frente Parlamentar 
Mista em Defesa da Previdência Social. Nós estaremos andando este 
País, realizando audiências públicas.  

Na próxima segunda-feira, dia 19, junto com a frente parlamentar 
presidida pelo companheiro Tortelli, do Rio Grande do Sul, faremos, a 
partir das 9 horas, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, uma 
audiência pública para a qual convidamos todos.  
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Comissão Geral para debate do PL 6.427/16, que altera os planos de benefícios 

da previdência social.  

 

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ou se faz a reforma da Previdência ou daqui a 4 anos o 
Governo começa a atrasar o pagamento. Em 6 anos, 10 anos, vai 
atrasar mais. Em 20 anos, quase todo o dinheiro dos impostos e 
contribuições será para a Previdência. Quase não haverá nada para 
educação e saúde. E em mais 20 anos viraremos uma República 
previdenciária: tudo irá para a Previdência.  

A petezada, o Governo irresponsável dos últimos 10 anos, 
desorganizou a Previdência, não controlou as aposentadorias. Não vou 
dizer que estimulou a fraude, mas deixou solta a fraude.  

O Deputado que me antecedeu sabe que um terço das aposentadorias 
rurais são fraudulentas. Ele sabe. Ele foi líder sindical. E esse um terço 
representam 30 bilhões de reais. 

A Previdência e a seguridade dão prejuízo. No ano passado, foram 90 
bilhões de reais. Este ano, serão 140 bilhões de reais. No ano que vem 
serão 180 bilhões de reais. Essa reforma é para garantir a 
aposentadoria dos pobres, dos que recebem baixos salários, dos que 
sofrem. Não é para nós que ganhamos acima de 5, 10 salários. Há 
tanto funcionário público federal aposentado. Nós, ricos, ganhamos 
acima de 10 salários. Não há dinheiro mais para sustentar o buraco da 
Previdência. E eles negam! Eles negam.  

Idade mínima. Vou se bem objetivo e claro, telespectador. Na América 
Latina, só o Brasil e o Equador não têm idade mínima de 65 anos para 
homens e mulheres. No mundo, a cada 4 países, 3 têm idade de 65 
anos, homem e mulher. O Brasil não fez isso, e nós vamos ter, daqui a 
20 anos, mais velhos aposentados e menos jovens trabalhando. Então, 
só nós estamos no passo certo? Isso é uma irresponsabilidade com os 
atuais aposentados e uma enorme irresponsabilidade com os jovens 
que vão querer se aposentar daqui a 30, 40 anos. 

E, homens, sejamos homens. Eu vejo gente de esquerda falar sobre 
jornada tripla. Chegou a época no mundo em que o homem tem que 
ajudar em casa. O homem tem que cozinhar. O homem tem que lavar a 
roupa. O homem tem que cozinhar à noite, repartir as tarefas com a 
mulher, quando os dois vão trabalhar no outro dia, e deixar a comida 
pronta. 

Já passou a época de a mulher fazer tudo em casa, de o homem 
terminar o seu expediente e ir para o bar, ir jogar futebol. Não existe 
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mais isso! A Esquerda, que é contra a reforma da Previdência, é 
machista, é atrasada, não quer ajudar a mulher. Chega! 

Eu estou aprendendo a cozinhar. Eu ajudo a lavar a louça. Olha a 
atividade que eu tenho. É uma mudança cultural! Essa Esquerda que 
está contra a reforma é machista, é atrasada. Vamos ajudar as 
mulheres, dividir tudo em casa. 

Essa reforma vai respeitar os direitos, vai prever uma transição, vai 
assegurar que todo o mundo receba. E idade mínima existe quase no 
mundo inteiro. Sejam verdadeiros, ou estudem mais. 

Um abraço. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Edson Moreira) - Obrigado, 
Deputado. 
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Comissão Geral para debate do PL 6.427/16, que altera os planos de benefícios 

da previdência social.  

 

O SR. DEPUTADO VALMIR PRASCIDELLI - Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas e Srs. Deputados, infelizmente, acabei de ouvir um dos 
discursos mais absurdos com relação à reforma da Previdência. O 
Governo encaminhou a esta Casa uma reforma da Previdência 
justificando que o homem precisa ajudar a mulher em casa. Essa é a 
coisa mais absurda! 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, representantes das entidades que nos 
acompanham, precisamos dizer que a reforma da Previdência 
encaminhada por este Governo - que tomou o poder de assalto e que 
quer destruir as conquistas dos trabalhadores - é para atender ao 
interesse privado das empresas que trabalham com previdência e 
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querem destruir um patrimônio conquistado pelo povo brasileiro. 

A argumentação de que existe déficit na Previdência é falácia. É 
falácia! Existem sim créditos que precisam ser cobrados daqueles que 
não pagam a Previdência, que chegam a cerca de 500 bilhões de reais. 
São valores muito maiores do que esses a que o Deputado acabou de 
se referir e que serviriam sim para contribuir com a Previdência de 
acordo com o método de construir a transição de gerações, tão 
necessária à sustentabilidade da Previdência. É preciso cobrar 
daqueles que estão devendo à Previdência, as grandes empresas, e 
não retirar direito dos trabalhadores. 

Nós precisamos saber, as pessoas precisam saber, que uma mulher 
que começou a trabalhar, que começou a contribuir com 16 anos de 
idade e que tenha 44 anos de idade - portanto, vem contribuindo há 28 
anos -, se o projeto passar desta forma, terá que trabalhar mais 21 
anos para se aposentar com 65 anos. Vejam o absurdo que querem 
fazer com a população! 

Este projeto é para retirar direito dos mais pobres, daqueles que mais 
precisam da Previdência Social, daqueles que mais contribuem e que 
precisam efetivamente de segurança para se aposentarem. O que 
diremos das gerações futuras, do jovem que quer ingressar no 
mercado de trabalho hoje, com 14, 15, 16 anos, e que não poderá 
sonhar com a perspectiva de se aposentar porque terá que trabalhar 
até os 65 anos de idade, ou seja, por, no mínimo, 49 anos de 
contribuição? 

É um absurdo com a população atual, com os atuais aposentados. É 
um absurdo com a população mais pobre deste País. Nós não vamos 
permitir que este projeto passe dessa forma. Nós não vamos permitir! 
Enganam-se aqueles que acham que a população não sabe o que está 
sendo discutido aqui; enganam-se aqueles que acham que os 
trabalhadores não vão às ruas fazer a defesa do seu direito 
conquistado há muitos anos, mas principalmente a partir Constituição 
de 1988, que deu à Seguridade Social uma condição efetivamente de 
integração, para que possamos manter uma rede de seguridade e 
beneficiar sim os mais pobres. 

Por isso, Sr. Presidente, somos contra esta reforma da Previdência. 

 

 

 

 
Documento 92/108 



 

183 
 

 
332.2.55.O Sessão Comissão Geral 14/12/2016-11:30 

Publ.: DCD - 12/15/2016 - 96 ZÉ GERALDO-PT -PA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO GERAL 
COMISSÃO GERAL 
DISCURSO 

 

Sumário 
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O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, todos aqueles que me ouvem neste momento, eu quero, 
primeiro, parabenizar a Presidenta Dilma Rousseff, que comemora hoje 
mais um ano de vida. Quero parabenizá-la pela grande Presidenta que 
foi. 

Ela foi a autoridade política mais injustiçada por esta Câmara, pelo 
Senado e pelo Supremo Tribunal Federal, ao ser tirada da Presidência 
da República.  

Não houve covardia maior no Brasil, não houve desastre maior no 
Brasil, não houve prejuízo maior no Brasil do que tirar da direção do 
País, de forma injusta, mentindo para o povo brasileiro, a Presidenta 
Dilma. 

A maioria dos Deputados e Deputadas, a maioria dos Senadores e 
Senadoras e parte do Supremo Tribunal Federal têm culpa da 
desgraça que começa a viver este País. 

Se a Presidenta Dilma fosse Presidente, essa proposta da reforma da 
Previdência não teria vindo para cá como veio. Se a Presidenta Dilma 
fosse Presidente do Brasil, a Câmara e o Senado não teriam aprovado 
uma PEC que fará o Brasil deixar de investir em saúde, educação e em 
desenvolvimento nos próximos 20 anos. 

Michel Temer não vai dar certo. Ele já caiu, a pinguela já quebrou. Com 
certeza teremos nova eleição no próximo ano. Espero que seja uma 
eleição direta, em que o eleitor e a eleitora brasileira votem para eleger 
o novo Presidente. 

Se a "Injustiça" brasileira, se os canalhas que estão no Judiciário e no 
Ministério Público não impedirem o Lula de ser candidato, se houver 
eleição em 2017, ou em 2018, Lula será novamente Presidente do 
Brasil. 

Portanto, meus amigos, trata-se de uma grande farsa: essa reforma da 
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Previdência é para roubar, é para matar o trabalhador brasileiro. Onde 
já se viu um cidadão começar a trabalhar aos 20 anos e se aposentar 
somente aos 69 anos? Onde já se viu elevar de 65 para 70 anos a 
idade para aposentadoria e, ainda por cima, não pagar o salário 
mínimo integral da Assistência Social? O que essas pessoas estão 
pensando? 

São um bando de vendidos. Deputados e Senadores que votaram no 
enxugamento dos gastos, na proposta de 20 anos sem investimentos e 
que, agora, vão votar nessa reforma da Previdência estão vendidos. 
vendidos para um sistema financeiro que rouba o dinheiro do povo 
brasileiro e ainda o leva para fora do País. Os maiores agiotas do Brasil 
hoje são os banqueiros, os bancos privados. Esses sim estão roubando 
o povo brasileiro. Estão cobrando taxas de juros exorbitantes, de modo 
a mandarem nosso dinheiro para fora do País. 

Parabéns, Presidenta Dilma, por mais um aniversário! Que Deus lhe dê 
muitos anos de vida e a acompanhe! 

Sr. Presidente, solicito que o meu pronunciamento seja divulgado no 
programa A Voz do Brasil.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delegado Edson Moreira) - Deferida a 
sua solicitação. 
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A SRª MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na medida em que estamos 
em um processo de votação, tenho a certeza de que V.Exa. vai 
determinar que a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
paralise a votação que está acontecendo neste momento. Tenho a 
certeza disso porque essa paralisação é regimental. Tal situação é 
totalmente fora da realidade. 

Eu pedi a V.Exa. a palavra para dizer a este Plenário que lamento que, 
ontem à noite, durante a madrugada, os trabalhos da CCJ tenham sido 
tensionados até o momento do início da votação da reforma da 
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Previdência. Trata-se de uma reforma que retira direitos e garantias 
fundamentais, que fere o art. 60 da Constituição Federal e que, para 
uma aposentadoria integral, impõe uma realidade de tempo de 
contribuição de 49 anos e aos 65 anos de idade. 

Essa é uma reforma voltada para a morte, que fere o direito da 
economia familiar, da agricultura familiar e das mulheres. É impossível 
aceitarmos algo dessa natureza! Ela modifica as relações de trabalho 
em todo o Brasil, mexe com a vida de milhões de brasileiros e 
brasileiras, mexe com a vida de mulheres que são chefes de família, 
que têm dupla ou tripla jornada.  

É uma reforma que prevê que o jovem deve começar a trabalhar aos 
16 anos e deve contribuir ininterruptamente, sem deixar um só ano, 
para chegar aos 65 anos com a possibilidade de ter uma aposentadoria 
integral.  

É uma reforma que fere o direito do professor da educação básica e da 
educação infantil, que terá redução. É uma reforma que fere os direitos 
dos policiais. É uma reforma que fere direitos adquiridos e que cria, 
inclusive, uma nova figura jurídica. Por isso, ela é inconstitucional.  

A partir de agora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. 
Senadores, não mais haverá, na legislação, uma idade mínima fixa 
para aposentadoria. Quando o IBGE divulgar uma nova idade em 
termos de perspectiva de sobrevida ou de vida no Brasil, 
automaticamente a idade mínima para aposentadoria mudará. Será 
que isso é legítimo?  

Os brasileiros e as brasileiras foram dormir ontem com uma realidade e 
acordaram com outra, depois da madrugada na CCJ, em que o 
Governo obteve 31 votos contra 20. Considerou-se constitucional a 
reforma da Previdência. Mas ela é inconstitucional, fere direitos e 
garantias individuais, fere garantias fundamentais da República.  

Eu acredito que, com a reforma da Previdência, nós estamos diante de 
uma necessidade do Governo Temer. Vendo a sua base parlamentar 
esvair-se, vendo que não existe uma base pública, com o rol de 
denúncias gravíssimas sobre o Presidente da República e uma série de 
Ministros, o Governo Temer produz, neste momento, a necessidade de 
um ajuste que cobra a conta da população, para tentar se aliar a um 
setor do mercado que não tem limites. 

Quem deve para a Previdência pública do Brasil é o setor empresarial, 
os grandes empresários brasileiros, que têm com ela uma dívida 
altíssima, e aqueles que se beneficiam de isenções totalmente 
inadequadas. 
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Se quisermos fazer uma reforma da Previdência, não cobremos 
primeiro do trabalhador rural. Vejam que, para uma mulher 
trabalhadora rural do interior do Rio Grande do Sul, essa reforma 
significará 10 anos a mais até auferir o seu direito à Previdência. Por 
isso, todas as mulheres do campo e da cidade, todas as entidades do 
campo e da cidade já se posicionam contra essa reforma da 
Previdência.  

O que mais me causa espécie é que, em 24 horas, o Relator da 
admissibilidade deu o parecer. S.Exa. nem analisou a matéria, porque 
basta o ajuste fiscal para se rasgar a Constituição de Ulysses 
Guimarães e da cidadania brasileira. 

Não me venham com a cantilena de que a Previdência é deficitária. 
Deficitário é o caráter dos que propõem uma reforma de costas para o 
interesse do povo brasileiro. 

Era isso o tinha a dizer, Sr. Presidente, com o pedido de que V.Exa. 
determine o fim dos trabalhos da CCJ. 
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O SR. WEVERTON ROCHA (PDT-MA. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, primeiro eu gostaria de 
agradecer a Deus pela oportunidade de sempre estar entre V.Exas. 
Desejo feliz Natal a todas as famílias brasileiras e a todos os nossos 
Parlamentares. 

Agradeço à nossa bancada do PDT, que ontem me reconduziu, de 
forma unânime, à Liderança no ano de 2017. Agradeço a todos os 
Deputados do PDT que participaram da reunião e ao partido. 

Sr. Presidente, quero dizer que vamos continuar nessa luta aqui dentro. 
O PDT anunciou ontem que vai ajuizar na próxima segunda-feira uma 
ADI contra a PEC 55. Nós entendemos que essa PEC é 
inconstitucional. Fere o princípio mais importante, uma cláusula pétrea 
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do nosso partido, cláusula que deveria ser de todos os partidos 
políticos, que é a da educação e da saúde. 

Nós não podemos, devido a qualquer tipo de crise, dizer que dinheiro 
para educação e para a saúde pode ser limitado, contingenciado, e que 
dinheiro para juros e para pagamento de dívida se tem à vontade e 
ninguém discute. 

É preciso ter responsabilidade, enfrentar o problema, mas sem jogar o 
peso da crise sobre o pequeno, sobre o trabalhador e sobre o mais 
fraco. 

Falando em trabalhador, ressalto que o PDT está participando 
diretamente, de forma atenta, da discussão da reforma da Previdência. 
Nós iremos fazer todos os enfrentamentos necessários. É importante 
esclarecer que a estratégia adotada ontem, a de fazer o acordo para se 
votar a admissibilidade, ocorreu para se ganhar o tempo necessário. 
Ficou combinado que a instalação da Comissão e a indicação dos 
membros aconteceriam apenas em fevereiro, depois da eleição da 
Mesa. Isso foi feito para dar tempo de os movimentos, os 
Parlamentares e as bases sociais se organizarem e poderem fazer um 
bom enfrentamento, um bom debate. Nós não podemos, em momento 
algum, imaginar que o debate sobre a Previdência seja essa discussão 
tão rasteira, uma discussão falsa, como a que estão tentando empurrar 
para cima do povo brasileiro. 

A Previdência não é deficitária. Os seus 30% que são desvinculados 
pela DRU - Desvinculação de Receitas da União é que a fazem ser 
deficitária. A política da Previdência não pode ser uma política fiscal. 
Ela precisa ser uma política que tenha um olhar que considere o social, 
um olhar que garanta ao trabalhador, ao futuro aposentado, as 
condições para que ele possa chegar à terceira idade, à velhice com 
garantias do Estado, para que possa assegurar o seu sustento e a 
manutenção da sua família. 

Sr. Presidente, na discussão da Previdência, nós seremos contra a 
retirada de direitos e vamos lutar, durante todo o debate, para que os 
direitos adquiridos sejam garantidos aos trabalhadores, principalmente 
os da nossa Região Nordeste. 

Senador Pinto, Governador José Reinaldo, Deputado Hildo Rocha, no 
Maranhão, a expectativa de vida do trabalhador é uma das menores do 
Brasil. 

Não dá para imaginar que, mantendo-se o modelo que aí está, 
poderemos aprovar essa matéria, até porque, nesse caso, o povo 
maranhense, o povo nordestino nunca vai se aposentar na vida - 
esqueça! Eles vão trabalhar dos 18 anos até os 68, 69, 70 anos. Antes 
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de se aposentarem, já estarão morrendo. 

Infelizmente, nós temos que trazer essa dura realidade, porque a 
realidade de uma região do Brasil não é a mesma que a de outra. 
Precisamos entender essa diversidade do nosso País. 

Sr. Presidente, a dívida dos Estados é real. Nós vamos, dentro do 
possível, construir um bom texto, aprovar o que for possível para fazer 
esse enfrentamento. Mas faço este registro: quando esta matéria 
estava aqui na Casa, eu ressaltei que nós não podemos fazer a 
reforma da Previdência baseados nela. Não podemos retirar direitos 
dos trabalhadores e, muito menos, interferir na autonomia dos Estados, 
como está sendo feito. 

Temos tempo ainda para fazer um bom diálogo, um bom debate e 
melhorar essa proposta, para não ferirmos de morte a independência 
dos Estados e a independência das nossas Assembleias Legislativas. 
Jogar essa batata quente para elas, da forma como está, é perigoso. 
Corremos o risco de não encontrar a solução. 

Encerro, Sr. Presidente, dizendo que agora há pouco vieram nos 
perguntar sobre a liminar de ontem do Ministro Fux, que trata das 10 
Medidas, e nós dissemos que o PDT só vai comentar sobre essa 
liminar depois do seu julgamento pelo Pleno. Até o seu julgamento, nós 
não iremos nos manifestar. Esperamos que aquela Corte tome a 
decisão que todos nós e que todos que entendem do bom Direito 
esperamos, que é fazer com que esta Casa continue estabelecendo o 
seu trâmite legislativo, como sempre fez, ou seja, mantenha a sua 
independência, e que as nossas funções sejam restabelecidas. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
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A SRª BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, 
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eu quero falar da importância deste tema. 

Espero, tenho fé que ao abrir essa votação nós tenhamos garantida a 
derrubada desses três vetos que fazem parte do acordo e que incluem 
os interesses dos agentes comunitários da saúde, assim como os da 
Vigilância Sanitária. 

Estamos aqui para dizer que nós não aceitamos de forma nenhuma 
esse pacote que nós consideramos uma maldade do Governo Federal. 
Esse pacote da maldade que o Governo Federal mandou a esta Casa 
para que nós possamos votar é inconcebível, do ponto de vista dos 
direitos, principalmente no que diz respeito à Previdência. 

Já nos colocamos aqui várias vezes contra essa reforma da 
Previdência. Por que, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas? 
Porque nós vamos perder direitos adquiridos, e o País não aguenta 
mais nenhum arrocho contra os trabalhadores. Já há muitos 
desempregados! 

É preciso entender que, embora nos digam que a Previdência está 
falida, na verdade, ela é superavitária. Está aí o Governo tirando 1 
trilhão da Seguridade Social! Como é que vamos buscar recursos 
exatamente praticando um arrocho contra os direitos dos idosos, das 
mulheres? 

Pergunto isso especialmente àqueles que têm ocupado a tribuna para 
falar da família, para falar do direito da mulher, para dizer que nós 
temos que pegar as mulheres, as crianças e cuidar delas, porque elas 
são o futuro. Não haverá futuro, porque estamos tirando até a licença-
maternidade, que é importante não só para a mãe, mas principalmente 
para as crianças, que precisam ser amparadas - e sabemos que isso é 
um dever do Estado. 

Ora, Srs. Congressistas, como nós vamos aceitar que o benefício de 
prestação continuada, que atende aos idosos e às pessoas com 
deficiência neste País, seja desvinculado do salário mínimo, de modo 
que eles possam receber 50% a menos? 

Imaginem as pessoas que dependem única e exclusivamente desses 
recursos! Isso é uma maldade! Isso é uma crueldade! E não venham 
tentar nos convencer de que isso não é um golpe contra o trabalhador, 
um golpe contra os idosos, um golpe contra as mulheres, um golpe 
contra aqueles que durante todo o tempo pagaram para que ter a sua 
aposentadoria e agora terão que pagar mais 45 anos, se quiserem, 
com 70 anos, ter integralmente a sua aposentadoria. 

Isso não é possível, ainda mais num País com tantas desigualdades, 
onde muitas pessoas - e eu sou um exemplo - vão ter a carteira 
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assinada com 30, 40 anos, apesar de trabalharem desde os 10 anos 
de idade. Ainda há muitas crianças trabalhando em lavoura, na 
agricultura familiar e em coisas dessa natureza. 

Nós temos que nos manifestar aqui, junto com a população, junto com 
a sociedade, que não é boba, que está olhando para este Congresso e 
está vendo as maldades que estão sendo feitas e a repressão que está 
em cima dos movimentos sociais que defendem esses direitos. 

Por isso é que nós estamos nesta tribuna. Não estamos aqui apenas 
para denunciar, mas também para dizer que não daremos nem um 
passo atrás. Seguiremos com os movimentos sociais, com os partidos 
políticos e com todos os democratas que querem ver um Brasil melhor.  

Não à reforma da Previdência! Não à morte dos idosos, das crianças e 
dos deficientes deste País! Não, não e não! Isso é um golpe sério 
contra os seres humanos dos quais dizem que vão, verdadeiramente, 
cuidar. Isso é uma falácia. Vão encher os banqueiros deste País de 
dinheiro e entregar o nosso patrimônio ao capital estrangeiro. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
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O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) - Meu pronunciamento fala sobre a reforma política, 
contra essa reforma previdenciária, que parece mais ser uma 
deformação da Previdência. É isso o que está acontecendo!  

Então, peço que meu discurso seja registrado nos Anais desta Casa e 
que seja dada a ele a devida publicidade pelos meios de comunicação 
desta Casa e pelo programa A Voz do Brasil.  

Muito obrigado.  

O SR. PRESIDENTE (Waldir Maranhão. Bloco/PP-MA) - V.Exa. será 
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atendido. 

SEGUE, NA ÍNTEGRA, O PRONUNCIAMENTO DO SR. DEPUTADO 

LUIZ COUTO 

 

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem apanhamento taquigráfico.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há uma deformação previdenciária 
sendo proposta nesta Casa pelo Executivo do ditador, golpista e 
usurpador Michel Temer. Esta deformação da Previdência é um dos 
temas mais assustadores do momento, para quem pretende algum dia 
se aposentar. 

O Governo Temer já anunciou a proposta de mudança na lei da 
aposentadoria. Uma das mudanças apontadas pelo governo golpista e 
usurpador é o estabelecimento de uma idade mínima para 
aposentadoria, de 65 anos, igual para homens e mulheres. 

Aqueles que defendem as mudanças afirmam que há um "rombo" nas 
contas da Previdência Social e que, por isso, é necessário aumentar o 
tempo em que as pessoas devem trabalhar durante a vida. Este 
discurso ignóbil desestabiliza o trabalhador, porque o trabalhador 
somente terá acesso à aposentadoria integral após trabalhar e 
contribuir durante 49 anos. 

O que é mais assustador ainda é que se trata de uma reforma 
continuada, pois sempre que a expectativa de vida da população 
brasileira crescer um ano, a idade mínima da aposentadoria também 
vai crescer um ano, podendo ultrapassar 70 anos de idade. Isso 
representa um duro golpe contra idosos que dependem do benefício. 

Outro retrocesso terrível contido na PEC é o fim da aposentadoria 
especial dos professores do magistério público da educação básica, 
uma vez que a idade mínima da aposentadoria dos professores 
também será elevada para 65 anos e que os professores também terão 
de trabalhar durante 49 anos para ter acesso à aposentadoria integral. 

A maldade continua com a categoria dos educadores. Um exemplo é 
de que uma professora que começou a trabalhar aos 26 anos somente 
poderá se aposentar com direito ao benefício integral aos 75 anos. Em 
muitos Estados brasileiros, especialmente da Região Nordeste, a 
expectativa de vida da população é inferior a 75 anos. Isso significa 
que essa professora vai morrer sem ter direito à aposentadoria, o que 
também vai ocorrer em relação às demais categorias. 

Na vida real, o que existe não é um "rombo", e sim um "roubo" nas 
contas da Previdência. Na verdade, trata-se de "desvio de recursos 
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para outros fins", e não de "roubo" clássico. O fato é que os recursos 
que a Constituição de 1988 garante para a Seguridade Social 
começaram a ser desviados já em 1989 pelo Presidente José Sarney. 

Em 1994, o Presidente Fernando Henrique Cardoso criou um 
mecanismo para legalizar este desvio de bilhões de reais que deveriam 
ir para a saúde, para a assistência social e a previdência. A 
Desvinculação das Receitas da União - DRU permitia ao Presidente 
utilizar até 20% dos recursos da forma como quisesse. Cabia o critério 
e o caráter de cada um para sua destinação.  

O reinado dos peemedebistas no Executivo segue cavando o buraco 
nas contas da Previdência Social brasileira. Quando fazemos as contas 
considerando a Constituição Federal, que é a lei maior do Brasil, sobra 
dinheiro para a Previdência Social. Mas todos os comandos dos 
peemedebistas preferem desviar os recursos e jogar a conta do 
"rombo" nas costas dos trabalhadores. 

Desde o golpe de 2016, o Executivo retrocedeu o País em milhões de 
anos. A PEC que congela os investimentos públicos durante 20 anos, a 
entrega do pré-sal às multinacionais, a reforma autoritária do ensino 
médio e o congelamento das vagas de universidades federais e agora 
a reforma da previdência vão implodir e maltratar ainda mais a classe 
trabalhadora, mulheres, professores, servidores públicos em geral, 
trabalhadores rurais, idosos e pessoas com deficiência. São bombas 
que vão destruindo todos os direitos do povo brasileiro. 

Estamos a testemunhar uma grave convulsão social em nosso País, 
pois em nenhum lugar do mundo um pacote de maldades dessa 
magnitude foi imposto à sociedade sem provocar revolta popular. 
Nosso caminho continua sendo o de mobilizar a sociedade para lutar 
contra a retirada de direitos e por eleições diretas. Fora da democracia 
não haverá saída para a crise econômica, política e institucional.  

O melhor e mais justo a fazer no momento é retaliar o Governo através 
da sua opinião social. Vamos lutar por nossos direitos, nas ruas deste 
País. Temer já desgraçou o que tínhamos de garantia constitucional.  

Não durma no ponto! O que sempre esteve em jogo, desde o golpe, é o 
seu direito, o seu dinheiro e a sua dignidade como pessoa humana que 
é. Fora, Temer! 

Era o que tinha a dizer. 
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A SRª CARMEN ZANOTTO (PPS-SC. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 
eu quero aqui agradecer a compreensão de todos na tarde de hoje e a 
persistência de permanecerem no plenário, para nos ajudar a garantir a 
votação dos vetos e, com isso, a aprovação dos projetos de lei do 
Congresso Nacional, os PLNs. 

O acordo feito para que derrubássemos três vetos, entre eles o que 
trata da qualificação dos agentes comunitários de saúde, que passará 
de 400 horas para 800 horas, com recursos do Fundo Nacional de 
Saúde, significa qualificar os trabalhadores que participam da atenção 
básica, que batem à porta dos nossos domicílios de segunda a sexta-
feira, que fazem o acompanhamento do paciente com hipertensão, o 
acompanhamento da carteira de vacinação. Eu digo que eles são o elo 
entre a equipe da Saúde da Família e a comunidade, porque estão 
todos os dias na sua área de abrangência. 

Também foi apreciado o veto referente à pequena e microempresa, um 
projeto que foi uma grande luta nesta Casa, aprovado este ano. Com 
certeza absoluta, nós precisamos, cada vez mais, fortalecer o pequeno 
e microempresário.  

O terceiro veto refere-se ao projeto de anistia aos pequenos 
produtores. 

Acho que é avançando nos acordos, como foi feito por todos nós, 
juntos - Deputados e Deputadas da Base e da Oposição, Senadores e 
Senadoras da Base e da Oposição -, que construímos um consenso, 
garantimos o principal, o destaque dos vetos, e, com isso, pudemos 
aprovar também os PLNs, que são fundamentais para que consigamos 
exercer as atividades até o próximo dia 31. 

Quero destacar, mais uma vez, o PLN que abre para a área da saúde o 
crédito de 1 bilhão e 700 milhões de reais, para que o Governo 
Federal, através do Ministério da Saúde, possa honrar os 
compromissos assumidos, que é pagar às unidades hospitalares de 
média e alta complexidade nos Estados e Municípios. Como eu dizia 
durante a tarde, trata-se de pagar os tratamentos de quimioterapia e 
radioterapia, a cirurgia do câncer, os leitos de UTI, as Unidades de 
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Pronto Atendimento - UPAs no País afora. 

Avançamos, e não poderíamos terminar este ano sem deliberar essas 
matérias fundamentais, importantes para o País.  

Concluímos os trabalhos nesta semana. Mas nós Deputados vamos 
voltar na semana que vem. Precisamos voltar, porque temos que 
rediscutir o Projeto de Lei Complementar nº 257, de 2016, da dívida 
dos Estados. 

E eu quero, com todo o respeito, pedir algo aos Senadores e às 
Senadoras que estão aqui conosco. Esse projeto saiu da Câmara em 
agosto e retornou à nossa Casa na noite de ontem para hoje, para que 
o votássemos hoje. Mas isso era impossível. 

Por mais que entendamos, Deputado Waldir Maranhão, que a matéria 
é fundamental, que a matéria é importante, não podemos votá-la sem 
nos debruçarmos no texto que foi incluído. Não haveria problema se 
tivesse sido repetido o texto da Câmara, que já conhecíamos na sua 
plenitude, porque foi amplamente discutido aqui. Mas agora o projeto 
teve uma complementação do Senado Federal.  

Não estou dizendo que a matéria que veio do Senado não deva ser 
aprovada, muito pelo contrário. Ela poderá até ser aprovada, o pode 
ser absolutamente meritório. Mas precisamos nos inteirar, com muita 
tranquilidade, do seu conteúdo, para votá-la na semana que vem.  

Eu tenho a certeza e a convicção de que nenhum Deputado ou 
Deputada desta Casa quer atrasar a folha de pagamento de nenhum 
servidor público estadual, quer atrasar ou dificultar a vida dos 
Governadores e, em especial, a vida da população dos Estados 
brasileiros, que estão vivendo uma crise econômica, uma crise 
financeira com a queda das suas arrecadações. Tal situação 
compromete as ações de saúde, de educação e de infraestrutura e o 
pagamento dos vencimentos dos trabalhadores. 

Mas, Sr. Presidente, eu também preciso falar de outros dois assuntos. 
Um deles é o registro de que recebi, na tarde de ontem, um documento 
da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, que 
se refere à nossa proposta de emenda à Constituição que vai ser 
amplamente discutida nas audiências públicas, a partir do ano que 
vem: a PEC 287, que trata da reforma da Previdência. 

Eu já quero me manifestar aqui sobre isso. Digo que serei uma 
guerreira e lutarei para que não alteremos o Benefício de Prestação 
Continuada ou dele retiremos o vínculo com o salário mínimo.  

Precisamos ajustar, sim, as questões da Previdência. Mas temos que 
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cuidar da dose, temos que acertar. Para isso, vamos fazer várias 
audiências públicas não só na Comissão Especial, mas também nas 
Comissões que tratam de assuntos dessa relevância, como a nossa 
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Por último, vou divergir um pouco oradora anterior, que falou sobre as 
medidas apreciadas. Quero lembrar que repactuar dívidas das 
empresas significa garantir que não haja tanto desemprego como 
estamos vendo agora. Quero dizer que se trata de dívidas de 
universidades, como a Universidade do Planalto Catarinense - 
UNIPLAC, que poderão repactuar os seus débitos. Assim, os recursos 
serão destinados à melhoria do ensino, da pesquisa, da extensão e da 
estrutura universitária. 

Na grande maioria das vezes, quem deixou de pagar não é caloteiro. 
Provavelmente, quem deixou de pagar não teve condições de garantir 
sua folha de pagamento, sua produção e seus compromissos. 

Há também a questão da maior rentabilidade do FGTS, que, se tiver 
crescimento, será dividido com os trabalhadores. 

Eu não conheço todas as medidas que foram anunciadas pelo 
Presidente, mas acredito que elas são boas para que possamos 
efetivamente sair da crise. Se houver algo que não for bom, vamos ver 
e vamos discutir. Mas, com certeza absoluta, deve haver muita coisa 
boa. 

Eu quero agradecer a todos os Senadores e Senadoras e Deputados e 
Deputadas pela convivência neste ano. Esta é a última sessão do 
Congresso Nacional. Desejo a todos um santo e abençoado Natal e 
Ano-Novo. Que, no ano que vem, possamos retornar a esta Casa e 
trabalhar com mais serenidade, com mais tranquilidade e, 
especialmente, com mais respeito entre todos nós! 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Maranhão. Bloco/PP-MA) - Eu agradeço a 
V.Exa. 
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O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, naturalmente, esta é a última 
sessão do Congresso nesta Legislatura. 

Durante o dia hoje, eu recebi algumas mensagens de eleitores e 
eleitoras do Pará que já votam em mim há cinco, seis eleições, e que 
acompanham a política, acompanharam o golpe e estão 
acompanhando esta lei desastrosa que limita gasto por 20 anos, sem 
fazer nenhum recorte, colocando tudo num pacote, saúde, educação, 
etc. Vamos fazer o corte. E agora acompanham desesperadamente a 
proposta da reforma da Previdência. E eles diziam para mim: "Mas, 
Deputado Zé Geraldo, como é que eu vou ter um feliz Natal e um 
próspero ano-novo com um governo que está votando medidas? E 
vocês também estão votando medidas". E eu lhes disse: "Eu não". 

Eu não votei na lei que limita gastos, nem vou votar na reforma da 
Previdência e vou fazer de tudo que eu puder para que nós possamos 
fazer com que essa reforma recue e o Governo repense. 

Se é preciso fazer uma reforma, com certeza não é essa que está aí, 
Senador Garibaldi, com todo o respeito que eu tenho a V.Exa., à sua 
autoridade, experiência e trajetória. Quando se pensa que o 
trabalhador vai ter que começar a contribuir aos 20 anos para se 
aposentar quase aos 70, isso basta, não precisa dizer mais nada. 

Senador Garibaldi, Sr. Presidente, hoje, o cidadão que não paga 
previdência nenhuma recebe, a partir de 65 anos de idade, um salário 
mínimo. A proposta agora é de que ele só receba algo depois de 70 
anos de idade, e não será um salário mínimo, será meio ou menos de 
meio salário mínimo. Então, onde este País vai parar? O povo 
brasileiro não aceita retrocesso. Esse modelo não deu certo em 
nenhum lugar do mundo, nem deu certo no Brasil nos 20 anos da Nova 
República. E foi por isso que o Lula e o PT chegaram à Presidência da 
República, porque a Nova República, que veio depois dos militares, 
nos seus 20 anos, com os Governos de Sarney, Itamar, Collor e 
Fernando Henrique, desgastou-se, Sr. Presidente. 

Então, o que eu disse para esses meus eleitores? Eu disse que nós 
vamos lutar, que a mentira tem a perna curta e que, com certeza, nós 
vamos ter que repor a verdade, o que significa repor um governo 
legitimamente eleito pelos brasileiros. Depois, nós vamos ter que 
desconstituir essa lei da limitação de gastos, já que a reforma da 
Previdência, com certeza, não se constituirá, não será votada. 
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Quero aqui dizer ao povo brasileiro que aqueles que foram para as 
ruas contra a Dilma e o PT, financiados pela FIESP e levados pela 
Rede Globo, agora têm que começar a ir novamente para as ruas, para 
fazer com que não tenhamos retrocesso.  

Então, eu estou aqui para transmitir, mesmo nesta crise e diante 
dessas leis que massacram o povo brasileiro, uma mensagem de 
otimismo que teremos, com certeza, à medida que construirmos as 
condições para que possamos repor um governo que foi destituído de 
forma ilegítima, o Governo da Presidenta Dilma, eleita pelo povo 
brasileiro.  
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Declaração de voto contrário ao Projeto de Lei Complementar nº 257, de 2016, 

sobre estabelecimento do Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e 

de medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal. Repúdio à proposta do Governo 

Michel Temer de reforma da Previdência.  

 

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há algumas coisas que um 
conjunto de Deputados tem que explicar à sociedade brasileira. 

Deram um golpe na democracia, romperam com a Constituição Federal 
e colocaram o golpista Michel Temer como Presidente do Brasil, em 
detrimento de uma mulher séria e honesta, a Presidente Dilma 
Rousseff, que não foi citada nenhuma vez nas delações premiadas, 
enquanto o Presidente golpista tem mais de 45 citações.  

Ele montou um governo de homens ricos investigados pela Operação 
Lava-Jato. Esta foi a primeira concepção do Governo, e é lógico que os 
Deputados aqui são responsáveis por este golpe. 

Agora chega a esta Casa uma PEC para congelar o serviço público no 
Brasil e os salários dos servidores públicos, congelando também a 
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oportunidade que muitas pessoas teriam de entrar no serviço público 
por concurso público.  

A maioria dos Deputados votou e aprovou esta PEC. 

Agora, há um projeto que, dizem, é a renegociação da dívida: o PLP 
257/16. Um conjunto de Deputados está contra ele, até Deputados da 
base do Governo. Eles acham que não dá para aprovar, de forma 
nenhuma, esta renegociação. 

O mais engraçado nisso tudo é que os Deputados que votaram a favor 
do impeachment da Presidente Dilma estão vendo que o Governo 
Michel Temer acabou. Eles disseram que iriam retirá-la para dar 
estabilidade ao País, gerar empregos, transferir a renda para a 
população, desenvolver o Brasil e fazê-lo crescer. No entanto, eles não 
estão entregando os serviços que prometeram à sociedade. 

Eles já começam a se preocupar com o PLP 257, que nada mais é do 
que o aprofundamento do congelamento do serviço público, já 
aprovado nesta Casa, com a PEC 55.  

Eu vou votar contra o PLP 257 porque, mesmo que alguns Deputados 
digam o contrário, é lógico que há imposições. A condição para que 
ocorra a renegociação da dívida é que se cometam maldades contra o 
servidor público em cada Estado, é que os Governadores tenham a 
coragem de fazer a reforma nos seus Estados. Esta é uma imposição 
que os Estados não devem aceitar. 

Eu sou a favor da renegociação das dívidas, mas não do jeito que 
estão propondo, deixando ao servidor público o preço maior a ser 
pago.  

Dentro deste conjunto, está a reforma da Previdência, que os 
Deputados do Governo aprovaram na Comissão de Constituição e 
Justiça. Fizeram isso por quê? Porque não estão preocupados com o 
povo.  

Acabar com a Previdência Social no Brasil é uma violência aos direitos 
da classe trabalhadora. O Governo mandou o projeto para esta Casa, e 
a maioria dos Deputados da Comissão de Constituição e Justiça o 
aprovou. Rasgaram a Constituição e agora querem matar a classe 
trabalhadora, o povo pobre deste Brasil.  

Nós não podemos aceitar isso! O povo deve ir às ruas se manifestar 
contra as medidas de Michel Temer, contra o Governo golpista. É isso 
que nós temos que fazer.  

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre 
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Deputado Valmir Assunção.  
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O SR. CAETANO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Povo brasileiro, 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o Brasil vive hoje uma 
gravíssima crise econômica. Esta crise econômica é muito mais grave 
do que imaginamos. 

Nos últimos 12 meses, 1 trilhão de reais deixou de circular na 
economia brasileira. Repito: 1 trilhão de reais deixou de circular na 
economia brasileira. Esta montanha de dinheiro equivale aos créditos 
bancários que foram sendo pagos pelos devedores e não retornaram 
ao mercado na forma de novos empréstimos, bem como à expansão 
natural do mercado, que não ocorreu.  

Com os juros altos que estamos pagando no País, sem crédito e sem 
dinheiro circulando, a economia brasileira não vai reagir nunca - nunca! 
Esse caminho que o Governo atual está trilhando só nos está levando, 
cada vez mais, a profunda recessão. Apostar no capital financeiro 
significa apostar na venda e na compra de papéis. Apostar na venda e 
na compra de papéis não produz nada, a não ser lucro para o grande 
capital financeiro no nosso País. 

Desta forma, queridos Deputados, não há produção. Não havendo 
produção, não há geração de emprego. Não havendo produção nem 
geração de emprego, a economia não reage. Só ganham os 
banqueiros, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, povo brasileiro! E o 
Governo Federal fica colocando minipacotinhos para a plateia, a fim de 
que a mídia crie factoides no País.  

Isso não resolve nada! Ou se vai a fundo, para se recuperar a 
economia brasileira, baixar os juros, investir na produção e fazer o ciclo 
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da economia girar para gerar emprego e renda, ou o País vai se atolar 
a cada instante, a cada momento. A consequência é o sofrimento cada 
vez maior da população brasileira. 

Em vez de fazer esta mudança de estratégia na economia, o 
Presidente ilegítimo, que não governa nada, não dirige nada, não lidera 
nada neste País, traz o pacote da Previdência.  

O pacote da Previdência é contra você, trabalhador rural! O pacote da 
Previdência não é só contra os idosos, os que estão na terceira idade. 
O pacote da Previdência é contra a sociedade brasileira. Ele vai 
subtrair cada vez mais do povo brasileiro as condições de subsistência 
neste País, onde é tão difícil subsistir, viver, conviver.  

Nós estamos às vésperas do Natal, do fim de ano.  

Que Deus abençoe o povo brasileiro! 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos aqueles que nos 
assistem e nos acompanham pela TV Câmara, o Brasil vive hoje uma 
gravíssima crise econômica. Isso é de conhecimento de todos. Porém, 
a crise é muito mais grave do que imaginamos. Infelizmente, o Brasil 
vai penar muito para sair da atual situação, e nosso Governo ilegítimo 
nada faz para melhorar esta situação. 

Nos últimos 12 meses, cerca de 1 trilhão de reais deixou de circular na 
economia brasileira. Esta montanha de dinheiro equivale aos créditos 
bancários que foram sendo pagos pelos devedores e não retornaram 
ao mercado na forma de novos empréstimos, bem como à expansão 
natural do mercado, que não ocorreu. Isso significa uma queda de 25% 
em relação ao que deveria estar circulando se a economia estivesse 
operando em níveis "normais".  

O volume de crédito bancário que gira na economia hoje é equivalente 
ao disponível em 2012. O que isso significa? Isso mostra que o Brasil 
vive uma "crise de crédito" e não sairá da recessão se este nó não for 
desatado. 

Estes dados estão no levantamento feito pela gestora de recursos Rio 
Bravo Investimentos, com base nas variações do estoque de crédito 
monitorado e divulgado pelo Banco Central. O curioso é saber o que 
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motivou o levantamento. Evandro Buccini, economista da Rio Bravo, 
ficou incomodado porque os indicadores de confiança na economia 
permaneciam otimistas, mas os índices sobre a situação atual não 
melhoravam. O pior: a recessão se aprofundava.  

Os economistas checaram os componentes do nosso modelo, que 
traça cenários, e depararam com uma violenta queda no crédito. Então, 
chegaram à conclusão de que, sem crédito, sem dinheiro, a economia 
não vai mesmo reagir. 

Segundo Buccini, a partir deste dado, fica mais claro que, apesar de a 
União, os Estados e os Municípios estarem com sérios problemas nas 
contas públicas, que precisam ser sanados, o fiscal não é cerne da 
recessão. O que vem corroendo a economia é o que a literatura 
econômica chama de credit crunch, ou seja, crise de crédito, no caso 
do Brasil, originada e realimentada pela explosão das dívidas.  

A economista Zeina Latif, da XP Investimentos, havia meses alertava 
para esta questão e lembrava que o enrosco tem duas pontas. De um 
lado, estão devedores enforcados. Cerca de 22% do orçamento familiar 
está comprometido com o pagamento de juros de dívidas e 
praticamente metade das empresas tem geração de caixa inferior às 
suas despesas financeiras. O fato é que os tomadores de crédito 
precisam digerir altas concentrações de dívidas. De outro lado, estão 
os bancos, que já renegociaram débitos, ainda temem o calote e não 
querem - nem podem - correr o risco de emprestar mais, em meio a 
uma recessão sem prazo para terminar.  

Trata-se exatamente do que parece ser: um círculo vicioso, que só vai 
se encerrar com o pagamento das dívidas. 

Quando Zeina falou na primeira reunião do Conselhão, em Brasília, 
que a "lua de mel" com o mercado estava em risco e que o Governo 
precisava ser mais ágil para reanimar a economia, tratava, em parte, 
desta questão.  

Em resumo, Sr. Presidente, apesar de o fiscal exigir atenção, também 
temos uma crise de crédito que pode até evoluir para risco de 
insolvência, termo financeiro que significa risco de os devedores darem 
calote. 

O minipacote anunciado na semana passada está longe de resolver o 
problema. É hora de o Governo Temer mostrar alguma coisa. É preciso 
reagir e mostrar ações. É preciso sair dessa letargia.  

O Governo Temer, mesmo que ilegítimo, tem a obrigação de tirar o 
Brasil do buraco. Caso contrário, é melhor renunciar e convocar novas 
eleições. 
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Muito obrigado, Sr. Presidente.  
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A SRA. JÔ MORAES (PCdoB-MG. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, queridas Deputadas, caros Deputados, os jornais de hoje 
noticiaram que, pela nona vez consecutiva, a perspectiva de 
crescimento do PIB para este ano caiu. A estimativa, há 1 mês, era de 
1% e agora caiu de 0,70% para 0,58%.  

Essa é a demonstração, Sr. Presidente, de que, sob este Governo, o 
País não tem condições de retomar minimamente uma perspectiva de 
recuperação econômica. Não é aprovando leis - e leis que só atingem 
os direitos dos trabalhadores, do povo brasileiro - que o mercado vai 
retomar a confiança. Há um grau de instabilidade institucional, há um 
grau de disputa e de desrespeito entre os três Poderes. Precisamos 
assumir um pacto pela democracia, o que passa necessariamente pela 
retomada do voto popular. 

Nós estamos aqui na perspectiva de votar uma proposta de 
renegociação de dívidas dos Estados que remonta aos tempos da 
escravidão, porque se retiram inclusive direitos dos servidores que já 
tinha sido aprovados. Durante 36 meses, prorrogáveis por mais 36 
meses, postergam-se direitos já conquistados. 

Nós temos que compreender que não vai ser forçando a barra em 
medidas que desestruturam o serviço público e o direito dos servidores 
que vamos recobrar a confiança do mercado ou qualquer perspectiva 
de recuperação. 

Estamos vendo o Governo Michel Temer, ilegitimamente eleito, propor 
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um verdadeiro ataque aos direitos dos trabalhadores. Ele quer, com a 
terceirização da atividade-fim, garantir que o acordado se sobreponha 
ao legislado, que o combinado entre patrão e empregado valha, não 
mais a lei. E ele quer flexibilizar as horas de trabalho. Isso é um acinte 
contra os trabalhadores. 

Nós temos que criar um plano de emergência para garantir o emprego, 
beneficiar os empresários que precisam de financiamento e sobretudo 
recuperar aquilo que podemos ter, que é a confiança no voto popular, a 
garantia do direito do povo brasileiro. 
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O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB-SC. Sem revisão do orador.) - 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, alguns Deputados do PT 
insistem em não reconhecer que foram eles que deixaram o Brasil 
neste caos em que está e que provocaram o impeachment.  

Agora o Presidente da República conduz o País com coragem, sim, e 
com fortes decisões, o que outros governos não tiveram a coragem de 
fazer.  

Eu vou listar, Sr. Presidente, algumas coisas que já foram feitas nos 
100 dias do Governo Michel Temer: PEC da DRU; lei das estatais; lei 
das concessões e privatizações; lei do pré-sal; lei das empresas 
aéreas; repatriação; PEC do teto dos gastos públicos; começou a 
reduzir os juros; a inflação, em 2016, terminará em 6,6% e chegará à 
meta em 2017; exclusão da Venezuela do MERCOSUL; manutenção 
do câmbio flutuante; liberdade para a PETROBRAS recuperar-se com 
os preços dos combustíveis no mercado; reforma do ensino médio com 
um modelo que já é sucesso em outros países; revisão das dívidas 
estaduais; corte do patrocínio de blogs partidários; revisão e 
revitalização da Lei Rouanet; debate da reforma previdenciária, que 
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temos que fazer nesta Casa. 

Muitos dizem que já está aprovado o projeto, mas ainda é apenas uma 
proposta que o Governo teve a coragem de mandar. E nós temos que 
discuti-la e fazer a melhor possível. Cabe a esta Casa e ao Senado 
fazer as mudanças e apresentar ao Brasil o melhor projeto da 
Previdência Social. Essa é a nossa obrigação, esse é o dever do 
Congresso Nacional. O Presidente da República apenas apresentou 
uma proposta. Esperamos tirar dela o melhor proveito, fazer o melhor 
possível. 

E mais: debate da proposta de ajuste sem criar novos impostos - o 
Governo não criou novos impostos; revisão do papel do BNDES; 34 
projetos de concessão na área de infraestrutura para 2017; redução do 
número de Ministérios; retirada de 4.300 cargos de confiança; melhora 
do Risco Brasil; elevação do valor de mercado das empresas listadas 
em Bolsa; valorização do real perante o dólar; projeção de crescimento 
do PIB; ajuste rápido das contas externas; redução dos impostos sobre 
remessas para o exterior, que passou de 25% para 6%; redução da 
taxa de juros da Caixa Econômica Federal para financiamento 
imobiliário; aumento da confiança do consumidor; aumento da 
confiança do empresário; Super-SIMPLES, que vai beneficiar 270 mil 
famílias com o projeto microempresa, aprovado como lei; parcelamento 
de dívidas com o Super-SIMPLES em 120 vezes; enquadramento de 
produtores de vinhos, cachaças e cervejas artesanais no Super-
SIMPLES; redução dos juros do financiamento da dívida de 16,8% para 
11,8%; lei que permite jornada reduzida a servidor federal com cônjuge 
ou filho deficiente; lei que facilita a privatização do setor elétrico; lei que 
reduz impostos de empresas... 

(Desligamento automático do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) - Peço que conclua, 
Deputado. 

O SR. VALDIR COLATTO - Cito ainda a lei que amplia os poderes das 
CPIs; a lei que renegocia a dívida de produtor atingido pela seca; a lei 
que simplifica o trâmite dos processos judiciais; a desburocratização 
que já vem aí; a renegociação das dívidas fiscais, que agora está 
sendo apresentada, para que as empresas voltem a trabalhar, voltem a 
contratar e a fazer o Brasil andar. 

Então, Sr. Presidente, em 100 dias foi feita uma mudança que não se 
fez em 13 anos. Aliás, fizeram o contrário de tudo isso. E as pessoas 
ainda ficam insistindo no saudosismo do golpe. Golpe foi dado nas 
eleições, quando foram gastos milhões e milhões da máquina pública 
para ganharem as eleições. Esse foi o golpe que ocorreu no Brasil, 
que, felizmente, abriu os olhos. 
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Com certeza, se o Presidente Temer não conseguir dar a volta nesse 
emaranhado político que existe, não haverá outro líder neste País que 
possa fazê-lo.  

Por isso, tomem cuidado com o que falam, companheiros, porque nós 
queremos um Brasil para a frente, um Brasil melhor. 
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DISCURSO 

 

Sumário 

Artigo Era do Individualismo, sobre decisão do Supremo Tribunal Federal de 

descriminação do aborto até o terceiro mês de gestação, de autoria da jornalista 

Waldineia Ladislau, publicado pelo jornal O Popular. Cobrança ao Governo 

Federal de exclusão das categorias do sistema de segurança pública do País da 

proposta de reforma da Previdência Social encaminhada ao Congresso 

Nacional. Solidariedade ao Pastor Silas Malafaia, alvo de mandado de 

condução coercitiva cumprido pela Polícia Federal.  

 

O SR. JOÃO CAMPOS (PRB-GO. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, inicialmente, eu quero pedir a V.Exa. que 
autorize a transcrição nos Anais da Casa de artigo intitulado Era do 
Individualismo, subscrito pela jornalista jurídica e especialista em 
docência universitária Waldineia Ladislau, sobre o aborto. No artigo, ela 
começa dizendo o seguinte: "Com 12 semanas de vida o bebê já é tão 
ser humano quanto um feto de 30 semanas".  

Sr. Presidente, venho aqui cobrar do Governo Federal, por intermédio 
do Ministro da Justiça, uma resposta ainda hoje para a pergunta que 
faz todo o sistema de segurança pública do País: o Governo vai ou não 
vai tirar o sistema de segurança pública da reforma da Previdência 
Social? 

Não dá para tratar de maneira igual quem exerce atividade que implica 
risco de vida e quem exerce as demais atividades profissionais. Já nos 
reunimos com o Ministro da Justiça, que concorda com a nossa tese, 
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mas até agora não recebemos nenhuma resposta quanto a isso. 

Por último, Sr. Presidente, quero dizer que o Pastor Silas Malafaia foi 
vítima de algo que vem acontecendo no Brasil rotineiramente. 
Membros do Ministério Público representam a juízes ou a tribunais a 
condução coercitiva de pessoas que estão sendo investigadas. E 
representam à revelia daquilo que dispõe o Código de Processo Penal. 
Representando, juízes ou tribunais decretam a condução coercitiva de 
forma abusiva, não observam as regras do Código de Processo Penal. 

Eu estou dizendo isso aqui porque sou delegado de polícia e sou o 
Relator do novo Código de Processo Penal do Brasil. Ora, as regras 
não estão sendo observadas. Está ocorrendo abuso atrás de abuso. O 
Pastor Silas Malafaia foi vítima disso.  

Agora, a diferença entre o Pastor Silas Malafaia e outros que também 
foram vítimas de abuso é que ele, tendo sido acusado, antecipou-se e 
foi a público dizer: "Recebi, é oferta. Quem me deu a oferta foi Fulano 
de Tal. Está na minha conta. Declarei, depois destinei à associação da 
minha igreja". Ele foi absolutamente claro, transparente. Não há 
dúvida. 

Eu gostaria que outras pessoas que estão sendo investigadas no 
Brasil, quer seja pela Operação Lava-Jato, quer seja pela Operação 
Zelotes, quer seja pela Operação Timóteo, também fossem a público 
dizer: "Sou inocente. Recebi o dinheiro, mas o dinheiro foi Fulano que 
deu. Eu não sabia que era ilícito. Está na conta tal, está no paraíso 
fiscal tal. Estão aqui a conta e o extrato". As demais pessoas 
investigadas não fazem isso. 

O Pastor Silas Malafaia, homem respeitado, homem em que acredito, 
foi o único dentre os investigados no País que, de pronto, foi a público 
dizer: "Recebi uma oferta. Não sabia a origem dela. Sabia quem deu, 
mas não sabia que era ilícita. Está aqui a minha conta, está aqui o 
extrato. Foi nessas condições". 

E as explicações dele não são de agora, Deputado Alberto Fraga. Em 
2013, quando ele recebeu a oferta, Deputado Jair Bolsonaro, diante de 
2 mil pessoas, no templo, ele disse: "Recebi um telefonema de um 
pastor amigo meu, que disse que um fiel da igreja dele foi bem-
sucedido numa causa. Eu orei por ele, e ele me deu uma oferta de 100 
mil reais. Quero agradecer a Deus, quero agradecer à igreja". Ele fez 
algo absolutamente transparente. 

Sugiro àqueles que estão sendo investigados no petrolão e na 
Operação Zelotes que tenham o mesmo comportamento.  

Agora, é preciso que o Ministério Público, que a magistratura brasileira 
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faça os procedimentos nos termos da lei. Só há justiça na 
conformidade da lei. Justiça sem observar as regras não é Justiça. 

Pastor Silas, continue contando com a minha confiança e com o meu 
apoio. 

Muito obrigado. 

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Era do individualismo 

Com 12 semanas de vida o bebê já é tão ser humano quanto um feto 
de 30 semanas. 

Vivemos uma tendência antropológica mundial, percebida desde os 
anos 70 e que, infelizmente, tem permeado a cultura e educação 
ocidental, a elaboração de leis e a interpretação delas. Valores 
absolutos e maiores, como o direito a vida, são questionados para 
proteger direitos menores individuais. O que eu quero começa a ser 
mais importante do que o que eu devo ou não fazer. 

Recente decisão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) 
analisou pedido de habeas corpus para soltura de médicos presos por 
aborto. Em voto eivado desse sentimento individualista, o relator, 
ministro Barroso, analisou o que a lei penal diz claramente que é crime 
e considerou que o direito da mulher à sua individualidade é mais 
importante do que o direito à vida de terceiros, no caso, de criança que 
está se desenvolvendo no útero. 

Trecho do voto do relator questiona o fato de a lei impor à mulher 
completar a gestação, "como se tratasse de um útero a serviço da 
sociedade, e não de uma pessoa autônoma, no gozo de plena 
capacidade de ser, pensar e viver a própria vida". Se uma decisão 
judicial pode retirar o direito à vida para manter o direito ao que quero, 
posso questionar, judicialmente, outras coisas que o Estado impõe e 
que não me agradam, como pagar impostos. No entendimento dos 
ministros, meu querer vem antes da sociedade e do Estado. 

Se o assassinato de um ser humano deixa de ser crime (o feto é um 
ser humano!), a 1ª Turma do STF tem, então, a obrigação de manter-
se coerente e, se uma pessoa não pagar impostos por considerá-los 
agressivos à sua individualidade, tais impostos têm de ser 
considerados inconstitucionais. Os ministros entenderam também que 
o aborto já é aceito em países desenvolvidos... Copiar o que têm de 
ético nos países desenvolvidos, como mínimos privilégios para altos 
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agentes públicos, ninguém quer. 

Quando membros da mais alta corte do País decidem aleatoriamente 
que se pode interromper gravidez até o terceiro mês, gera grave 
precedente, pois com 12 semanas de vida o bebê já é tão ser humano 
quanto um feto de 30 semanas, só não tem mesmo tamanho, então 
pode-se questionar gestação em qualquer tempo. Tal entendimento 
também é lamentável do ponto de vista ético. Quebra-se o princípio de 
que o primeiro direito a ser defendido é o direito à vida, do qual derivam 
todos os demais, inclusive os individuais. 
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Sumário 

Defesa da tese de ilegitimidade do Governo do Presidente da República, 

Michel Temer. Continuidade da crise econômica brasileira. Defesa de eleição 

direta para Presidente da República. 

 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, estamos terminando o ano - esta é praticamente a última 
sessão da Sessão Legislativa. O ano de 2016 vai ficar conhecido na 
história do Brasil como o ano do golpe, o golpe que não deu certo, o 
golpe que quebrou o Brasil. 

Nós temos hoje 12 milhões e meio de desempregados. Nós temos 
retração da atividade econômica em todos os setores. Nós temos a 
maior crise institucional da história deste País. Tudo isso se deu em 
função de um golpe parlamentar dado neste Congresso Nacional 
contra uma presidente da República legitimamente eleita, em cima de 
um programa, e esse programa foi rasgado por esse golpe 
parlamentar. 
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O golpe atenta contra a nossa soberania: está aí a entrega do nosso 
pré-sal e da Vale. O golpe atenta contra os empregos: estão aí as 
taxas de desemprego. O golpe agora está promovendo uma reforma da 
Previdência que não só vai acabar com a previdência pública no Brasil, 
mas vai impedir que 70% dos brasileiros se aposentem. Esse golpe se 
propõe a mexer em direitos trabalhistas históricos.  

E hoje esse Governo, que não tem palavra, já diz que recua da reforma 
trabalhista, mas é um recuo tático, mais adiante ele vai querer colocá-la 
em pauta. Isso só não vai acontecer porque, evidentemente, esse 
Governo não irá até o fim. Todo mundo está apostando que o Governo 
Michel Temer não passa do carnaval, porque é um governo fruto de 
golpe, um governo fracassado. 

É um governo que não cumpre a sua palavra com os Prefeitos. Há 15 
dias, o Presidente Michel Temer foi a Pernambuco anunciar que iria 
repassar recursos legais, a parcela referente à multa da repatriação, 
para os Prefeitos. Mas, diga-se de passagem, só está havendo o 
repasse porque governadores e prefeitos ganharam no Supremo 
Tribunal Federal uma liminar, iam ganhar no mérito, e o Governo teve 
que repassar os recursos. Agora, edita uma medida provisória 
impedindo que os Prefeitos possam obter esses recursos para fechar 
as suas contas. 

É um governo que quer aprovar aqui agora o Projeto de Lei 
Complementar nº 257, de 2016, que impõe pesadas obrigações para 
os Estados, inclusive em relação a servidores públicos, jogando nas 
costas dos servidores públicos o ônus por este ajuste, mas o problema 
do Brasil não é de despesa. 

O Deputado Hauly veio a esta tribuna dizer que quem quebrou o Brasil 
foi o Governo do PT, mas quem quebrou o Brasil foi o golpe! Esta é a 
grande verdade, porque, quando a Presidenta Dilma estava na 
Presidência da República, o déficit projetado era de 70 bilhões, e no 
Governo Temer este déficit foi para 170 bilhões de reais. 

O problema do Brasil é de crescimento econômico, é de arrecadação, é 
de impostos. O golpe levou o Brasil à recessão, ao desemprego... 

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

O SR. NELSON PELLEGRINO - Vou concluir, Presidente. 

Então, essa é a questão central. Quem quebrou o Brasil foi o golpe. E é 
por isso que só há um caminho para o Brasil sair desta situação: a 
eleição direta, uma eleição em que o povo brasileiro possa escolher o 
Presidente da República com base em um programa. Quem tem 
proposta para tirar o Brasil da crise que a apresente aos eleitores, que 
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a apresente à Nação. Vamos deixar o povo brasileiro decidir qual é o 
caminho para o Brasil sair da crise. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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Sumário 

Contrariedade à proposta do Governo Federal de reforma da Previdência 

Social. Defesa da tese de ilegitimidade do Governo do Presidente da 

República, Michel Temer. 

 

O SR. NILTO TATTO (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, o projeto de reforma da Previdência que o Governo 
ilegítimo do Temer mandou para esta Casa para os Deputados 
votarem, analisarem, não pode ser aprovado. 

Imaginem que neste projeto, para se aposentar, a idade mínima será 
de 65 anos, tanto para homens como para mulheres; serão 49 anos de 
contribuição; o benefício de prestação continuada só será concedido a 
partir dos 70 anos; e haverá redução de 50% no direito à pensão. 

Nós sabemos que a expectativa de vida da população brasileira 
aumentou. Mas para quem aumentou? Recentemente, em São Paulo, 
foi feita uma pesquisa e verificou-se que a população da periferia vive 
10 a 15 anos a menos do que a população que mora no centro 
expandido de São Paulo. Nós sabemos que a expectativa de vida da 
população trabalhadora do campo, dos camponeses, dos povos 
indígenas, dos quilombolas é de 60 a 65 anos. 

Portanto, este projeto de reforma da Previdência é um projeto que joga 
a conta da Previdência para a maioria da população brasileira, a fim de 
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que esta pague a aposentadoria da classe média alta e dos mais ricos. 
Então esta Casa não pode de forma alguma aceitar isso.  

Este projeto da Previdência engana a população brasileira quando 
coloca na conta da Previdência os custos da assistência social, que é 
um direito assegurado lá na Constituição, mas que não deveria ser 
colocada na conta da Previdência. Então, a população trabalhadora do 
meio rural tem um direito adquirido na Constituição que não deve ser 
considerado na conta da Previdência. Esses recursos têm que ser 
assegurados pelo próprio Orçamento da União. 

Portanto, o que eles querem fazer, que é a própria motivação do golpe, 
é tirar os mais pobres do Orçamento da União e fazer com que a 
concentração de renda neste País cresça cada vez mais. Nós não 
podemos aceitar de forma nenhuma essas mudanças que o golpe vem 
fazendo na Constituição brasileira, colocando em risco aquele acordo, 
aquele pacto social, que é a Constituição de 1988. Nós não fomos 
eleitos para fazer uma reforma na Constituição, como vem 
acontecendo com uma série de medidas que o Governo golpista do 
Michel Temer vem fazendo e trazendo aqui para esta Casa. 

Então, Presidente Temer, faça-nos um favor: peça licença e renuncie.  

Fora, Temer! 
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Sumário 

Sucesso da mobilização dos policiais e bombeiros militares contra a aprovação 

do texto original do Projeto de Lei Complementar nº 257, de 2016, acerca do 

Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao 

reequilíbrio fiscal. Contrariedade à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, 

de 2016, sobre a reforma da Previdência Social. 
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  O SR. MAJOR OLIMPIO (SD-SP. Pela ordem e como Líder. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V.Exa. que agregue o 
tempo de Líder, para me estender um pouco nas considerações.  

Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar toda a Câmara dos 
Deputados por ter-se colocado de pé. A Câmara votou um projeto, o 
Senado tripudiou, transformou-o num monstrengo e o colocou goela 
abaixo para que a Câmara o referendasse. Ao contrário disso, a 
Câmara dos Deputados discutiu o assunto e seu Presidente, o 
Deputado Rodrigo Maia, que, com coragem e moral, peitou e pautou o 
tema. 

Deputado Esperidião Amin, meu eterno agradecimento e meu 
reconhecimento à sua sapiência e experiência.  

Devo dizer que votei contra o PLP 257 aqui na Câmara porque, 
policiais e bombeiros militares do Distrito Federal e aqueles que nos 
acompanham, havia um artigo que correspondia a despesas com 
pessoal e gastos terceirizados e com pensões, o que faria com que a 
elevação destes custos implicasse congelamentos futuros. 

Assim, o PLP 257, que foi votado nesta Casa, trazia, sim, prejuízos aos 
servidores e aos policiais militares e bombeiros militares. 

O Deputado Esperidião Amin acolheu as sugestões das bancadas, dos 
Parlamentares, das mobilizações em todo o País - devo dizer do meu 
orgulho de ser policial militar -, de todos os policiais militares, dos 
dirigentes de entidades, nacionais e estaduais, que se manifestaram e 
se mobilizaram em todo o País, com todos os Parlamentares, e da 
manifestação viva que aconteceu em Minas Gerais.  

Portanto, meus cumprimentos ao Comandante-Geral da Polícia Militar 
de Minas Gerais, que também é Presidente do Conselho Nacional dos 
Comandantes-Gerais, que se colocou altaneiro, à frente da sua tropa, 
dizendo que não é inimigo do Governo, que não tem partido, mas tem 
compromisso com a sociedade.  

Nós vivemos um momento inédito, em que milhares de policiais 
militares de Minas Gerais foram às ruas em todas as cidades, não para 
ameaçar, mas para dizer concretamente que não aceitarão 
humilhações.  

Devo dizer aos senhores que temos novas etapas, como a reforma da 
Previdência, quando estaremos mais unidos do que nunca. Este 
período será de recesso para a Câmara e para o Judiciário, mas será o 
tempo da mobilização de todos os servidores públicos, policiais 
militares, bombeiros militares e pensionistas, momento em que 
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realizaremos uma grande mobilização, já que tentaram ceifar nossas 
vidas, nossas carreiras e a pensão dos nossos filhos.  

Graças à mobilização, à pressão a que estamos chegando, retirando 
todos os fantasmas e todas as perversidades, demonstraremos que é 
possível, sim, fazer a renegociação das dívidas sem que os servidores 
civis ou militares paguem a conta duas vezes.  

Este é o momento da mobilização. Mais do que nunca, não 
aceitaremos o que esta PEC 287 contém, no que diz respeito à reforma 
previdenciária.  

Agora nós já descobrimos que somos muito mais fortes e muito mais 
unidos. (Palmas.) 

Quero agradecer a todos os Parlamentares, tanto aos da Situação 
como aos da Oposição, que fizeram chegar a este momento não de 
glória, mas de manutenção da dignidade.  

Parabéns, meus irmãos policiais militares e bombeiros! (Manifestação 
nas galerias: Palmas.) 
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Sumário 

Repúdio à decisão da Câmara Municipal de Contagem, Estado de Minas 

Gerais, de reajuste do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU para 

residências. Posicionamento do PMB contrário à proposta do Governo Federal 

de reforma da Previdência. 

 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Gostaria de fazer aqui um repúdio, deixar aqui claramente 
toda a minha indignação. Na manhã de hoje, a Câmara Municipal de 
Contagem aprovou a volta do IPTU residencial.  

Já havia isenção do IPTU em Contagem há mais de 27 anos, isso já 
fazia da cultura da cidade há mais de 3 décadas, o que beneficiava as 
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170 mil famílias da cidade. Isso foi tema, inclusive, de debate na 
campanha eleitoral, até registrado em cartório. Todos os candidatos se 
comprometeram em não voltar com a cobrança do IPTU residencial - o 
do comércio é cobrado.  

E agora, num momento de crise, de dificuldade, de desemprego, num 
momento em que as famílias estão reunidas para o Natal, num 
momento realmente de muita reflexão pela situação em que se 
encontra o País, pela dificuldade orçamentária das famílias, a 
população é pega de surpresa com a volta da cobrança do IPTU na 
cidade de Contagem.  

Cabe aqui a nossa total indignação. Deixo o nosso repúdio a toda a 
Câmara de Vereadores, porque grande parte desses Vereadores nem 
vão legislar no ano que vem, porque não foram reeleitos. Então, não 
poderia deixar, neste momento, de registrar o meu posicionamento e 
toda a minha indignação. Esperamos que o Prefeito atual e que foi 
reeleito vete essa matéria. Nós vamos acionar o Ministério Publico 
também, inclusive pelas matérias que saíram em toda a imprensa. O 
Ministério Público diz que essa matéria está parada desde 2014. Então, 
não existe justificativa para a volta da cobrança do IPTU, ainda mais 
neste momento difícil da economia do nosso País. 

Eu queria deixar registrados aqui o meu repúdio e a minha indignação. 
Muitos me perguntaram: "E o seu sobrinho, que é Vereador?". Queria 
repudiar o posicionamento do meu sobrinho. Isso um verdadeiro 
absurdo! Não concordo com isso. Sempre tive uma linha baseada na 
ética, no compromisso com os trabalhadores, com os servidores, com a 
defesa do consumidor. A população de Contagem foi pega de 
surpresa. 

Mais uma vez, gostaria de fazer esse apelo para todos os Vereadores 
que, infelizmente, votaram. Gostaria de deixar o meu repúdio e fazer 
um apelo ao Prefeito, para que vete essa matéria - o prefeito atual, 
Carlinhos Moura. Gostaria, ainda, de fazer um apelo para o Prefeito 
futuro, Alex de Freitas. Temos 15 dias para o Prefeito atual tomar uma 
posição. Se o Prefeito vetar essa matéria, ela volta para a Câmara. 
Espero que a Câmara mude o seu posicionamento. Se demorar uns 15 
dias, vai ficar na mão do Prefeito que foi eleito, Alex de Freitas. Faço 
esse apelo para que ele possa vetar, para não penalizar a população 
de Contagem. 

Nós vemos, nos comentários nas redes sociais, que grande parte da 
população de Contagem está se sentindo traída com a volta da 
cobrança do IPTU. Como eu falei, isso já faz parte da cultura da 
cidade. Para o conjunto das cidades mineiras e para as outras cidades 
do País, isso era exemplo de criatividade, que pode vir de outras fontes 
de arrecadação, não prejudicando as pessoas mais pobres.  
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Então, à volta da cobrança do IPTU em Contagem cabe todo o nosso 
repúdio e toda a nossa indignação. 

Quanto ao projeto que nós discutimos no dia de hoje, gostaria de fazer 
justiça ao Relator, o Deputado Esperidião Amin, que realmente teve 
muita coragem para ter um posicionamento. S.Exa. fez várias 
modificações no projeto. Acho que os servidores não podem ser 
penalizados. O Governo pode jogar nas costas da população, dos 
servidores públicos, todos os problemas do País. Há várias outras 
alternativas, como fazer auditoria da dívida pública. Aliás, acho que foi 
um dos maiores erros cometidos pela ex-Presidente Dilma Rousseff, 
que vetou isso.  

É fundamental fazer auditoria da dívida pública. O atual Governo 
aprofunda mais ainda a crise e os pacotes de maldade contra o 
conjunto dos trabalhadores e dos servidores públicos. 

A proposta de reforma da Previdência é totalmente descabida, 
desumana. É uma proposta que prejudica o conjunto da população 
brasileira, deixa sem expectativa a nossa juventude, que tem que 
contribuir durante 40 anos.  

Não é verdade que a Previdência é deficitária. Isso não é verdade! O 
problema da Previdência é que sucessivos governos pegaram o 
dinheiro do servidor. Quando tem qualquer problema em caixa - pagar 
13º salário, pagar servidor, fazer algum plano, algum pacote econômico 
-, o Governo confisca o dinheiro do servidor.  

O outro problema são as isenções. É um absurdo time de futebol não 
pagar INSS! As isenções chegam a mais de 62 bilhões de reais. Tem 
que acabar com as isenções e tem que se fazer justiça para todo 
mundo. Não aceitamos uma reforma da Previdência que prejudica o 
conjunto dos trabalhadores, dos aposentados e dos servidores 
públicos. 

Este é o nosso posicionamento. É o posicionamento do PMB. 
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A SRA. ROSINHA DA ADEFAL (Bloco/PTdoB-AL. Pela ordem. Sem 
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, eu quero dar como lido o meu 
discurso parabenizando o Presidente Michel Temer pelo repasse de 
recursos federais para o aumento das escolas em tempo integral, em 
especial, em Alagoas. Quero parabenizar o Governador Renan Filho, 
que esteve na solenidade, onde ficou formalizado esse repasse de 
recurso. 

E quero aproveitar a oportunidade para dizer que estou aqui no meu 
segundo mandato, como suplente, nesses 4 meses de mandato, com 
muitas realizações, seminários, principalmente em defesa dos direitos 
da pessoa com deficiência, audiências públicas na Comissão da 
Pessoa com Deficiência, na Comissão da Mulher, na Comissão de 
Seguridade Social, e que o povo brasileiro, o povo de Alagoas, pode 
contar com o trabalho desta Parlamentar. 

Quero aproveitar a oportunidade para desejar a todos um Natal de 
muita paz, de muita saúde, e que 2017 seja um ano de grandes 
realizações, e, com certeza, de boas ações nesta Câmara para o povo 
brasileiro. 

Para concluir, Sr. Presidente, quero me manifestar contra a reforma 
previdenciária, em especial a desvinculação do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) do salário mínimo. Vai ser um crime se esta Câmara 
aprovar a reforma previdenciária desvinculando o salário mínimo do 
BPC, porque 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil sofrerão 
muito e não merecem isso. 

Bom Natal a todos! 

Muito obrigada. 

Até o próximo ano. 

 

 
 


